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Muudatusettepanek 365
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Huvide konfliktide vältimiseks 
kehtestavad liikmesriigid eeskirjad, 
millega tagatakse, et
kindlustusvahendajad ja 
kindlustusandjate töötajad avalikustavad 
kliendile, kas nad on:
(i) vahendaja, kes esindab klienti, ning 
kas kindlustusnõustamise korral antakse 
nõu sõltumatult ja piisavalt suure hulga 
turul pakutavate kindlustuslepingute ausa 
analüüsi alusel;
(ii) vahendaja, kes tegutseb ühe või mitme 
kindlustusandja jaoks ja nimel, ning kas 
kindlustusnõustamise korral antakse nõu 
analüüsi alusel, mis hõlmab ühe või 
mitme kindlustusandja pakutavaid 
tooteid; või 
(iii) kindlustusandja töötaja ning kas 
kindlustusnõustamise korral antakse nõu 
üksnes selle kindlustusandja pakutavate 
toodete analüüsi alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 366
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige -1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Huvide konfliktide vältimiseks 
kehtestavad liikmesriigid eeskirjad, 
millega tagatakse, et
kindlustusvahendajad ja 
kindlustusandjate töötajad avalikustavad 
kliendile, kas nad on:
(i) vahendaja, kes esindab klienti, ning 
kas kindlustusnõustamise korral antakse 
nõu sõltumatult ja piisavalt suure hulga 
turul pakutavate kindlustuslepingute ausa 
analüüsi alusel;
(ii) vahendaja, kes tegutseb ühe või mitme 
kindlustusandja jaoks ja nimel, ning kas 
kindlustusnõustamise korral antakse nõu 
analüüsi alusel, mis hõlmab ühe või 
mitme kindlustusandja pakutavaid 
tooteid; või 
(iii) kindlustusandja töötaja ning kas 
kindlustusnõustamise korral antakse nõu 
üksnes selle kindlustusandja pakutavate 
toodete analüüsi alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Huvide konfliktide vältimiseks 
kehtestavad liikmesriigid eeskirjad, 
millega tagatakse, et
kindlustusvahendajad ja 
kindlustusandjate töötajad avalikustavad 
kliendile, kas nad on:
(i) vahendaja, kes esindab klienti, ning 
kas kindlustusnõustamine toimub 
piisavalt suure hulga turul pakutavate 
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kindlustuslepingute ausa analüüsi alusel;
(ii) vahendaja, kes tegutseb ühe või mitme 
kindlustusandja jaoks ja nimel, ning kas 
kindlustusnõustamise korral antakse nõu 
analüüsi alusel, mis hõlmab ühe või 
mitme kindlustusandja pakutavaid 
tooteid; või 
(iii) kindlustusandja töötaja ning kas 
kindlustusnõustamise korral antakse nõu 
üksnes selle kindlustusandja pakutavate 
toodete analüüsi alusel.

Or. en

Muudatusettepanek 368
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne iga kindlustuslepingu sõlmimist 
annab kindlustusvahendaja, sealhulgas 
seotud kindlustusvahendaja, kliendile 
vähemalt järgmist teavet:

1. Enne iga kindlustuslepingu või 
kindlustuspaketi sõlmimist annab 
kindlustusvahendaja kliendile vähemalt 
järgmist teavet:

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on saavutada vastavus finantsinstrumentide turgude teise 
direktiiviga (MiFID II).

Muudatusettepanek 369
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne iga kindlustuslepingu sõlmimist 
annab kindlustusvahendaja, sealhulgas 
seotud kindlustusvahendaja, kliendile 
vähemalt järgmist teavet:

1. Kindlustusvahendaja annab enne iga 
kindlustuslepingu sõlmimist kliendile 
vähemalt järgmist teavet:

Or. en

Muudatusettepanek 370
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne iga kindlustuslepingu sõlmimist 
annab kindlustusvahendaja, sealhulgas 
seotud kindlustusvahendaja, kliendile 
vähemalt järgmist teavet:

1. Enne iga kindlustuslepingu sõlmimist 
annab kindlustusvahendaja kliendile 
vähemalt järgmist teavet:

Or. en

Selgitus

Oleme välja jätnud deklareerimismenetluse. Seepärast ei ole tarvis täpsustada vahendaja liiki 
– kindlustusvahendaja kehtib kõigi kohta.

Muudatusettepanek 371
Peter Simon, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kas tal on asjaomases kindlustusandjas 
otsene või kaudne osalus, mis on üle 10 %
kapitalist või hääleõigusest;

(a) kas tal on asjaomases kindlustusandjas 
otsene või kaudne osalus, mis annab talle 
teatava osa kapitalist või hääleõigusest;

Or. de
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Muudatusettepanek 372
Peter Simon, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kas asjaomasel kindlustusandjal või 
selle emaettevõtjal on 
kindlustusvahendajas otsene või kaudne 
osalus, mis on üle 10% kapitalist või 
hääleõigusest;

(b) kas asjaomasel kindlustusandjal või 
selle emaettevõtjal on 
kindlustusvahendajas otsene või kaudne 
osalus, mis annab talle teatava osa
kapitalist või hääleõigusest;

Or. de

Muudatusettepanek 373
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ta annab ausal analüüsil põhinevat nõu, 
või

i) ta annab kliendi vajaduste ja 
finantsseisundi hinnangul ning kliendi
huvidel põhinevat nõu, või

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on saavutada vastavus finantsinstrumentide turgude teise 
direktiiviga (MiFID II).

Muudatusettepanek 374
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ta annab ausal analüüsil põhinevat nõu, 
või

i) ta annab sõltumatut nõu piisavalt suure 
hulga turul pakutavate 
kindlustuslepingute analüüsi alusel; või 

Or. en

Muudatusettepanek 375
Peter Simon, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) ta annab ausal analüüsil põhinevat nõu, 
või

(i) ta annab sõltumatul alusel nõu, või

Or. de

Muudatusettepanek 376
Sari Essayah, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ta annab ausal analüüsil põhinevat nõu, 
või

i) ta annab ausal analüüsil põhinevat 
sõltumatut nõu, või

Or. en

Muudatusettepanek 377
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ta annab ausal analüüsil põhinevat nõu, 
või

i) ta annab ausal analüüsil põhinevat 
sõltumatut nõu, või

Or. en

Muudatusettepanek 378
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tal on lepinguline kohustus tegeleda 
kindlustusvahendusega üksnes ühes või 
mitmes kindlustusandjas. Sel juhul esitab 
ta nende kindlustusandjate nimed, või

ii) ta annab piiratud arvu 
kindlustustoodete analüüsil põhinevat 
nõu. Sel juhul esitab ta kindlustusandjate 
nimed, kellega ta võib töötada ja kellega 
ta töötab; või 

Or. en

Muudatusettepanek 379
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tal ei ole lepingulist kohustust tegeleda 
kindlustusvahendusega üksnes ühes või 
mitmes kindlustusandjas ja ta ei anna 
ausal analüüsil põhinevat nõu. Sel juhul 
esitab ta nende kindlustusandjate nimed, 
kellega ta võib töötada ja kellega ta 
töötab; 

iii) ta ei anna nõu;

Or. en
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Muudatusettepanek 380
Peter Simon, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) tal ei ole lepingulist kohustust tegeleda 
kindlustusvahendusega üksnes ühes või 
mitmes kindlustusandjas ja ta ei anna ausal 
analüüsil põhinevat nõu. Sel juhul esitab 
ta nende kindlustusandjate nimed, kellega 
ta võib töötada ja kellega ta töötab. ;

(iii) tal ei ole lepingulist kohustust tegeleda 
kindlustusvahendusega üksnes ühes või 
mitmes kindlustusandjas ja ta ei anna
sõltumatul alusel nõu. Sel juhul esitab ta 
nende kindlustusandjate nimed, kellega ta 
võib töötada ja kellega ta töötab. ;

Or. de

Muudatusettepanek 381
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tal ei ole lepingulist kohustust tegeleda 
kindlustusvahendusega üksnes ühes või 
mitmes kindlustusandjas ja ta ei anna ausal 
analüüsil põhinevat nõu. Sel juhul esitab ta 
nende kindlustusandjate nimed, kellega ta 
võib töötada ja kellega ta töötab;

iii) tal ei ole lepingulist kohustust tegeleda 
kindlustusvahendusega üksnes ühes või 
mitmes kindlustusandjas ja ta ei anna 
kliendi vajaduste hinnangul põhinevat 
nõu. Sel juhul esitab ta nende 
kindlustusandjate nimed, kellega ta võib 
töötada ja kellega ta töötab;

Or. en

Muudatusettepanek 382
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) seoses kindlustuslepinguga saadud 
tasu laad;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 383
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) seoses kindlustuslepinguga saadud 
tasu laad;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui vahendaja määrab tasu, tuleks see alati kliendile teatavaks teha ning keelduda ei tohiks 
teabe andmisest vahendustasude kohta osana otsustusprotsessist.

Muudatusettepanek 384
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) seoses kindlustuslepinguga saadud tasu 
laad;

(d) millist laadi tasu saadakse seoses 
pakutava või kaalutava
kindlustuslepinguga;

Or. en
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Muudatusettepanek 385
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) seoses kindlustuslepinguga saadud tasu 
laad;

(d) seoses kindlustuslepinguga otseselt või 
kaudselt saadud tasu laad ja summa;

Or. en

Muudatusettepanek 386
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) seoses kindlustuslepinguga saadud tasu 
laad;

(d) seoses kindlustuslepinguga saadud tasu 
laad ja suurus;

Or. de

Muudatusettepanek 387
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) seoses kindlustuslepinguga saadud tasu 
laad;

(d) seoses kindlustuslepinguga saadud tasu 
täpne laad;

Or. en

Muudatusettepanek 388
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler



AM\926838ET.doc 13/159 PE504.393v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt e – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kas ta seoses kindlustuslepinguga 
töötab:

(e) kas ta seoses kindlustuslepinguga ja 
pakutavate kõrvalteenuste või -toodetega
töötab:

Or. en

Muudatusettepanek 389
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt e – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tasu alusel, mis on alapunktide i ja ii 
kombinatsioon;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sõltumatu nõustamine sõltub olulisel määral vahendaja tasust, milleks on kliendi tasutav 
teenustasu, sest vahendaja tasu ei sõltu kindlustusandja antavast vahendustasust. Vahendajad 
võivad end siiski siduda konkreetsete kindlustusandjatega, kuid vältida tuleks valikulist 
lähenemist ning topeltkulusid kliendi jaoks ning soodustada tuleks konkurentsi vahendajate 
vahel. Käesolev muudatusettepanek põhineb tarbijaorganisatsioonide ettepanekul.

Muudatusettepanek 390
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kui vahendaja saab loonustasu 
seoses kindlustusvahendustegevusega, 
selle tasu laad ning otsene ja kaudne 



PE504.393v01-00 14/159 AM\926838ET.doc

ET

majanduslik väärtus;

Or. en

Muudatusettepanek 391
Sari Essayah, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kas seoses kindlustuslepinguga on 
teenustasu allikas:
i) kindlustusvõtja,
ii) kindlustusandja,
iii) teine kindlustusvahendaja,
iv) alapunktide i, ii ja iii kombinatsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 392
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kas seoses kindlustuslepinguga on 
teenustasu allikas:
i) kindlustusvõtja,
ii) kindlustusandja,
iii) teine kindlustusvahendaja,
iv) alapunktide i, ii ja iii kombinatsioon;

Or. en
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Muudatusettepanek 393
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kui vahendaja saab mis tahes teenus-
või vahendustasu, pakutava või kaalutava 
kindlustustootega seotud tasu 
kogusumma, või kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise alus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 394
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kui vahendaja saab mis tahes teenus-
või vahendustasu, pakutava või kaalutava 
kindlustustootega seotud tasu 
kogusumma, või kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise alus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 395
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kui vahendaja saab mis tahes teenus-
või vahendustasu, pakutava või kaalutava 
kindlustustootega seotud tasu 
kogusumma, või kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise alus;

(f) kas seoses kindlustuslepinguga on 
teenustasu allikas:

i) kindlustusvõtja,
ii) kindlustusandja,
iii) teine kindlustusvahendaja,
iv) alapunktide i, ii ja iii kombinatsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 396
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kui vahendaja saab mis tahes teenus-
või vahendustasu, pakutava või kaalutava 
kindlustustootega seotud tasu 
kogusumma, või kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise alus;

(f) kas seoses kindlustuslepinguga on 
teenustasu allikas:

i) kindlustusvõtja,
ii) kindlustusandja,
iii) teine kindlustusvahendaja,
iv) alapunktide i, ii ja iii kombinatsioon;

Or. en

Selgitus

The customer having the information about the remuneration may turn from the
intermediaries to the direct selling instead. The obligatory disclosure of the remuneration 
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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.

Muudatusettepanek 397
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kui vahendaja saab mis tahes teenus-
või vahendustasu, pakutava või kaalutava 
kindlustustootega seotud tasu 
kogusumma, või kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise alus;

(f) kas vahendaja saab mis tahes teenus-
või vahendustasu, tingimusel et on tagatud 
võrdsed tingimused kõigi turustuskanalite 
vahel ning kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, võib liikmesriik kliendi 
taotluse korral nõuda vahendajalt või 
kindlustusandjalt muid
avalikustamisnõudeid;

Or. en

Muudatusettepanek 398
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kui vahendaja saab mis tahes teenus-
või vahendustasu, pakutava või kaalutava 
kindlustustootega seotud tasu kogusumma, 
või kui täpset summat ei ole võimalik 
esitada, kogu teenus- või vahendustasu või 
mõlema eelnimetatu kombinatsiooni
arvutamise alus;

(f) kui vahendaja saab 
kindlustusvahendustegevusega seoses mis 
tahes vahendustasu kindlustuslepingute 
eest, mis on sätestatud direktiivi 
2002/83/EÜ I lisas, pakutava või kaalutava 
kindlustustootega seotud vahendustasu 
rahaline kogusumma, või kui täpset 
summat ei ole võimalik esitada, siis 
arvutamise alus;

Or. en
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Muudatusettepanek 399
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kui vahendaja saab mis tahes teenus-
või vahendustasu, pakutava või kaalutava 
kindlustustootega seotud tasu kogusumma, 
või kui täpset summat ei ole võimalik 
esitada, kogu teenus- või vahendustasu või 
mõlema eelnimetatu kombinatsiooni 
arvutamise alus;

(f) kui vahendaja saab mis tahes teenus-
või vahendustasu, ülevaate kogukuludest, 
netokindlustusmakse ning pakutava või 
kaalutava kindlustustootega seotud tasu 
kogusumma, või kui täpseid summasid ei 
ole võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise alus ning 
arvutamise näidis;

Or. de

Muudatusettepanek 400
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kui vahendaja saab mis tahes teenus-
või vahendustasu, pakutava või kaalutava 
kindlustustootega seotud tasu kogusumma, 
või kui täpset summat ei ole võimalik 
esitada, kogu teenus- või vahendustasu või 
mõlema eelnimetatu kombinatsiooni 
arvutamise alus;

(f) kui vahendaja saab mis tahes 
majanduslikku kasu, sealhulgas teenus-
või vahendustasu, pakutava või kaalutava 
kindlustustootega seotud tasu kogusumma, 
või kui täpset summat ei ole võimalik 
esitada, kogu teenus- või vahendustasu või 
mõlema eelnimetatu kombinatsiooni 
arvutamise alus;

Or. en

Muudatusettepanek 401
Ashley Fox
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kui vahendaja saab mis tahes teenus-
või vahendustasu, pakutava või kaalutava 
kindlustustootega seotud tasu kogusumma, 
või kui täpset summat ei ole võimalik 
esitada, kogu teenus- või vahendustasu või 
mõlema eelnimetatu kombinatsiooni
arvutamise alus;

(f) kui vahendaja saab mis tahes 
teenustasu, pakutava või kaalutava 
kindlustustootega seotud teenustasu
kogusumma, või kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenustasu
arvutamise alus;

Or. en

Muudatusettepanek 402
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) kas seoses kindlustuslepinguga on 
teenustasu allikas:
i) kindlustusvõtja,
ii) kindlustusandja,
iii) teine kindlustusvahendaja,
iv) alapunktide i, ii ja iii kombinatsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 403
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) kui vahendaja saab loonustasu 
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seoses kindlustusvahendustegevusega, 
selle tasu laad ja majanduslik väärtus;

Or. en

Selgitus

Kindlustusnõustamise aluseks peavad olema üksnes kliendi huvid, mitte teenustasu 
kokkulepped või väljavaated.

Muudatusettepanek 404
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) kui vahendaja saab muud laadi tasu 
seoses kindlustusvahendustegevusega, 
selle tasu laad ja majanduslik väärtus;

Or. en

Muudatusettepanek 405
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) kui kindlustusvahendaja võtab 
kliendilt teenustasu, siis selle teenustasu 
rahaline summa;

Or. en

Muudatusettepanek 406
Sari Essayah
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kui vahendustasu põhineb selliste 
kokkulepitud eesmärkide või künniste 
saavutamisel, mis on seotud vahendaja 
tegevusega kindlustusandja juures, 
eesmärgid või künnised, samuti nende 
saavutamisel makstavad summad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 407
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kui vahendustasu põhineb selliste 
kokkulepitud eesmärkide või künniste 
saavutamisel, mis on seotud vahendaja 
tegevusega kindlustusandja juures, 
eesmärgid või künnised, samuti nende 
saavutamisel makstavad summad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 408
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kui vahendustasu põhineb selliste 
kokkulepitud eesmärkide või künniste 
saavutamisel, mis on seotud vahendaja 
tegevusega kindlustusandja juures, 
eesmärgid või künnised, samuti nende 

välja jäetud
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saavutamisel makstavad summad.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kui vahendustasu põhineb selliste 
kokkulepitud eesmärkide või künniste 
saavutamisel, mis on seotud vahendaja 
tegevusega kindlustusandja juures, 
eesmärgid või künnised, samuti nende 
saavutamisel makstavad summad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 410
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kui vahendustasu põhineb selliste 
kokkulepitud eesmärkide või künniste 
saavutamisel, mis on seotud vahendaja 
tegevusega kindlustusandja juures, 
eesmärgid või künnised, samuti nende 
saavutamisel makstavad summad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 411
Sławomir Nitras
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kui vahendustasu põhineb selliste 
kokkulepitud eesmärkide või künniste 
saavutamisel, mis on seotud vahendaja 
tegevusega kindlustusandja juures, 
eesmärgid või künnised, samuti nende 
saavutamisel makstavad summad.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 412
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kui vahendustasu põhineb selliste 
kokkulepitud eesmärkide või künniste 
saavutamisel, mis on seotud vahendaja 
tegevusega kindlustusandja juures, 
eesmärgid või künnised, samuti nende 
saavutamisel makstavad summad.

(g) kui vahendaja tasustamine on
vahendustasu vormis, siis vahendaja:

a) kliendi taotluse korral esitab kliendile 
summa või juhul, kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise aluse;
b) teavitab klienti õigusest nõuda punktis 
a osutatud teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 413
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kui vahendustasu põhineb selliste 
kokkulepitud eesmärkide või künniste 
saavutamisel, mis on seotud vahendaja 
tegevusega kindlustusandja juures, 
eesmärgid või künnised, samuti nende 
saavutamisel makstavad summad.

(g) Keelatud on vahendustasu, mis põhineb 
selliste kokkulepitud eesmärkide või 
künniste saavutamisel, mis on seotud 
vahendaja tegevusega kindlustusandja 
juures. Kui vahendaja tasustamine on 
vahendustasu vormis, annab ta kliendile 
selget teavet sellise vahendustasu summa 
ja arvutamise aluse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 414
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kui vahendustasu põhineb selliste 
kokkulepitud eesmärkide või künniste 
saavutamisel, mis on seotud vahendaja 
tegevusega kindlustusandja juures, 
eesmärgid või künnised, samuti nende 
saavutamisel makstavad summad.

(g) kas vahendustasu põhineb selliste 
eelnevalt kokkulepitud eesmärkide või 
künniste saavutamisel, mis on seotud 
vahendaja tegevuse mahuga 
kindlustusandja juures.

Or. en

Muudatusettepanek 415
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) müügi kulud seoses 
kindlustustootega;
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Or. en

Muudatusettepanek 416
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui vahendaja tasustamine on teenus-
või vahendustasu vormis, teeb viis aastat 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest 
erandina lõike 1 punktist f selliste 
kindlustuslepingute vahendaja, mis ei 
kuulu direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 
osutatud mis tahes liiki, enne mis tahes 
sellise kindlustuslepingu sõlmimist 
järgmist:

välja jäetud

(a) kliendi taotluse korral esitab kliendile 
summa või juhul, kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise aluse;
(b) teavitab klienti õigusest nõuda punktis 
a osutatud teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 417
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui vahendaja tasustamine on teenus-
või vahendustasu vormis, teeb viis aastat 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest 
erandina lõike 1 punktist f selliste 
kindlustuslepingute vahendaja, mis ei 
kuulu direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 

välja jäetud
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osutatud mis tahes liiki, enne mis tahes 
sellise kindlustuslepingu sõlmimist 
järgmist:
(a) kliendi taotluse korral esitab kliendile 
summa või juhul, kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise aluse;
(b) teavitab klienti õigusest nõuda punktis 
a osutatud teavet.

Or. de

Muudatusettepanek 418
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui vahendaja tasustamine on teenus-
või vahendustasu vormis, teeb viis aastat 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest 
erandina lõike 1 punktist f selliste 
kindlustuslepingute vahendaja, mis ei 
kuulu direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 
osutatud mis tahes liiki, enne mis tahes 
sellise kindlustuslepingu sõlmimist 
järgmist:

välja jäetud

(a) kliendi taotluse korral esitab kliendile 
summa või juhul, kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise aluse;
(b) teavitab klienti õigusest nõuda punktis 
a osutatud teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 419
Louis Michel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui vahendaja tasustamine on teenus-
või vahendustasu vormis, teeb viis aastat 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest 
erandina lõike 1 punktist f selliste 
kindlustuslepingute vahendaja, mis ei 
kuulu direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 
osutatud mis tahes liiki, enne mis tahes 
sellise kindlustuslepingu sõlmimist 
järgmist:

välja jäetud

(a) kliendi taotluse korral esitab kliendile 
summa või juhul, kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise aluse;
(b) teavitab klienti õigusest nõuda punktis 
a osutatud teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 420
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui vahendaja tasustamine on teenus-
või vahendustasu vormis, teeb viis aastat 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest 
erandina lõike 1 punktist f selliste 
kindlustuslepingute vahendaja, mis ei 
kuulu direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 
osutatud mis tahes liiki, enne mis tahes 
sellise kindlustuslepingu sõlmimist 
järgmist:

välja jäetud

(a) kliendi taotluse korral esitab kliendile 
summa või juhul, kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
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vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise aluse;
(b) teavitab klienti õigusest nõuda punktis 
a osutatud teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui vahendaja tasustamine on teenus-
või vahendustasu vormis, teeb viis aastat 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest 
erandina lõike 1 punktist f selliste 
kindlustuslepingute vahendaja, mis ei 
kuulu direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 
osutatud mis tahes liiki, enne mis tahes 
sellise kindlustuslepingu sõlmimist 
järgmist:

välja jäetud

(a) kliendi taotluse korral esitab kliendile 
summa või juhul, kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise aluse;
(b) teavitab klienti õigusest nõuda punktis 
a osutatud teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 422
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui vahendaja tasustamine on teenus- 2. Kolme aasta möödumisel käesoleva 
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või vahendustasu vormis, teeb viis aastat 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest 
erandina lõike 1 punktist f selliste 
kindlustuslepingute vahendaja, mis ei 
kuulu direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 
osutatud mis tahes liiki, enne mis tahes 
sellise kindlustuslepingu sõlmimist
järgmist:

direktiivi jõustumisest, sõlmimaks 
kindlustusvahenduse teel
kindlustuslepinguid, mis ei kuulu 
direktiivi 2002/83/EÜ I lisas osutatud mis 
tahes liiki, teeb kindlustusvahendaja 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 423
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui vahendaja tasustamine on teenus-
või vahendustasu vormis, teeb viis aastat 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest 
erandina lõike 1 punktist f selliste 
kindlustuslepingute vahendaja, mis ei 
kuulu direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 
osutatud mis tahes liiki, enne mis tahes 
sellise kindlustuslepingu sõlmimist 
järgmist:

2. Kui vahendaja tasustamine on teenus-
või vahendustasu vormis, teeb selliste 
kindlustuslepingute vahendaja, mis ei 
kuulu direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 
osutatud mis tahes liiki, enne mis tahes 
sellise kindlustuslepingu sõlmimist 
järgmist:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on edendada kindlustusvahendajate tasustamise läbipaistvust.

Muudatusettepanek 424
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kliendi taotluse korral esitab kliendile välja jäetud
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summa või juhul, kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise aluse;

Or. en

Muudatusettepanek 425
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kliendi taotluse korral esitab kliendile 
summa või juhul, kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise aluse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 426
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kliendi taotluse korral esitab kliendile 
summa või juhul, kui täpset summat ei ole
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise aluse;

(a) esitab kliendile summa, mis tähendab 
kõiki tegelikke kulusid, mis koosnevad 
lepingu sõlmimise kuludest ja 
vahendustegevuse kuludest rahalises 
väärtuses. Kui ei ole võimalik avaldada 
vahendustegevuse kulusid rahalises 
väärtuses, näidatakse neid kulusid 
protsendina kliendi aastasest osamaksest.
Klienti teavitatakse iga-aastases teates 
vastavatest aastakuludest rahalises 
väärtuses. EIOPA töötab välja tehniliste 
standardite eelnõu kindlustustoodete eri 
kategooriate vahendustasude võrdlusaluse 
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kohta.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 427
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kliendi taotluse korral esitab kliendile 
summa või juhul, kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise aluse;

(a) kliendi taotluse korral esitab kliendile 
vahendustasu summa või juhul, kui täpset 
summat ei ole võimalik esitada, 
vahendustasu arvutamise aluse;

Or. en

Muudatusettepanek 428
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kliendi taotluse korral esitab kliendile 
summa või juhul, kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise aluse;

(a) esitab kliendile summa või juhul, kui 
täpset summat ei ole võimalik esitada, 
kogu teenus- või vahendustasu või mõlema 
eelnimetatu kombinatsiooni arvutamise 
aluse;
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Or. en

Muudatusettepanek 429
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teavitab klienti õigusest nõuda punktis 
a osutatud teavet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 430
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teavitab klienti õigusest nõuda punktis 
a osutatud teavet.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 431
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Samuti teavitab kindlustusandja või -
vahendaja klienti mis tahes sellise 
muutuvtasu laadist ja sellise muutuvtasu 
arvutamise alusest, mida saab tema 
töötaja asjaomaste kindlustustoodete 
turustamise ja haldamise eest.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 432
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Samuti teavitab kindlustusandja või -
vahendaja klienti mis tahes sellise 
muutuvtasu laadist ja sellise muutuvtasu 
arvutamise alusest, mida saab tema 
töötaja asjaomaste kindlustustoodete 
turustamise ja haldamise eest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 433
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Samuti teavitab kindlustusandja või -
vahendaja klienti mis tahes sellise 
muutuvtasu laadist ja sellise muutuvtasu 
arvutamise alusest, mida saab tema 
töötaja asjaomaste kindlustustoodete 
turustamise ja haldamise eest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 434
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Samuti teavitab kindlustusandja või -
vahendaja klienti mis tahes sellise 
muutuvtasu laadist ja sellise muutuvtasu 
arvutamise alusest, mida saab tema 
töötaja asjaomaste kindlustustoodete 
turustamise ja haldamise eest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 435
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Samuti teavitab kindlustusandja või -
vahendaja klienti mis tahes sellise 
muutuvtasu laadist ja sellise muutuvtasu 
arvutamise alusest, mida saab tema 
töötaja asjaomaste kindlustustoodete 
turustamise ja haldamise eest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 436
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Samuti teavitab kindlustusandja või -
vahendaja klienti mis tahes sellise 
muutuvtasu laadist ja sellise muutuvtasu 
arvutamise alusest, mida saab tema 
töötaja asjaomaste kindlustustoodete 
turustamise ja haldamise eest.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 437
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Samuti teavitab kindlustusandja või -
vahendaja klienti mis tahes sellise 
muutuvtasu laadist ja sellise muutuvtasu 
arvutamise alusest, mida saab tema 
töötaja asjaomaste kindlustustoodete 
turustamise ja haldamise eest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 438
Peter Simon, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Samuti teavitab kindlustusandja või -
vahendaja klienti mis tahes sellise 
muutuvtasu laadist ja sellise muutuvtasu 
arvutamise alusest, mida saab tema töötaja 
asjaomaste kindlustustoodete turustamise 
ja haldamise eest.

3. Samuti teavitab kindlustusandja või -
vahendaja klienti läbipaistval viisil mis 
tahes sellise muutuvtasu laadist ja
suurusest ning sellise muutuvtasu 
arvutamise alusest, mida saab tema töötaja 
asjaomaste kindlustustoodete turustamise 
ja haldamise eest.

Or. de

Muudatusettepanek 439
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Samuti teavitab kindlustusandja või -
vahendaja klienti mis tahes sellise 
muutuvtasu laadist ja sellise muutuvtasu 
arvutamise alusest, mida saab tema töötaja 
asjaomaste kindlustustoodete turustamise 
ja haldamise eest.

3. Samuti teavitab kindlustusandja või -
vahendaja klienti mis tahes sellise 
muutuvtasu laadist ja sellise muutuvtasu 
arvutamise alusest, mida saab tema töötaja 
asjaomaste kindlustustoodete, aga ka 
pakutavate kõrvalteenuste või -toodete
turustamise ja haldamise eest.

Or. en

Muudatusettepanek 440
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui klient peab pärast 
kindlustuslepingu sõlmimist tegema 
kindlustuslepingu alusel mis tahes 
makseid, avalikustab kindlustusandja või 
-vahendaja vastavalt käesolevale artiklile 
iga sellise makse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 441
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui klient peab pärast 
kindlustuslepingu sõlmimist tegema 
kindlustuslepingu alusel mis tahes 
makseid, avalikustab kindlustusandja või 
-vahendaja vastavalt käesolevale artiklile 
iga sellise makse.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 442
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui klient peab pärast 
kindlustuslepingu sõlmimist tegema 
kindlustuslepingu alusel mis tahes 
makseid, avalikustab kindlustusandja või 
-vahendaja vastavalt käesolevale artiklile 
iga sellise makse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 443
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui klient peab pärast 
kindlustuslepingu sõlmimist tegema 
kindlustuslepingu alusel mis tahes 
makseid, avalikustab kindlustusandja või 
-vahendaja vastavalt käesolevale artiklile 
iga sellise makse.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 444
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui klient peab pärast kindlustuslepingu 
sõlmimist tegema kindlustuslepingu alusel 
mis tahes makseid, avalikustab 
kindlustusandja või -vahendaja vastavalt 
käesolevale artiklile iga sellise makse.

4. Kui klient peab pärast kindlustuslepingu 
sõlmimist tegema kindlustuslepingu alusel 
mis tahes muid makseid, mis ei ole seotud 
tagatise hoidmisega, avalikustab 
kindlustusandja või -vahendaja vastavalt 
käesolevale artiklile iga sellise makse.

Or. en

Muudatusettepanek 445
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui klient peab pärast kindlustuslepingu 
sõlmimist tegema kindlustuslepingu alusel 
mis tahes makseid, avalikustab
kindlustusandja või -vahendaja vastavalt 
käesolevale artiklile iga sellise makse.

4. Kui klient peab pärast kindlustuslepingu 
sõlmimist tegema kindlustuslepingu alusel 
mis tahes makseid, teavitab
kindlustusandja või -vahendaja klienti 
netokindlustusmaksest ja hüvitise 
suurusest ning avalikustab vastavalt 
käesolevale artiklile iga sellise makse.

Or. de

Muudatusettepanek 446
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Liikmesriigid tagavad, et viis, kuidas 
kindlustusandja või -vahendaja oma 
töötajaid tasustab, määrab esindajaid või 
teisi kindlustusvahendajaid, ei takista tal 
täita oma kohustust tegutseda klientide 
parimates huvides vastavalt artiklile 15, 
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ühtlasi nõuavad liikmesriigid kõigi 
õigustatud meetmete võtmist, et tuvastada 
nendevahelised huvide konfliktid või 
nendega otseselt või kaudselt seotud 
isikute ja nende klientide vahelised huvide 
konfliktid ning neid huvide konflikte 
juhtida ning et rakendada selleks tõhusat 
organisatsioonilist ja halduskorda.
Kui selline kord ei ole piisav, et küllaldase 
kindlusega tagada huvide konflikti 
vältimine, keeldub kindlustusvahendaja 
või -andja äritegevusest olenemata kliendi 
nõusolekust.

Or. en

Muudatusettepanek 447
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 34 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte seoses meetmetega, millega 
tagatakse, et kindlustusseltsid järgivad 
käesoleva artikli kohaseid põhimõtteid, 
kui pakuvad oma klientidele 
kindlustusvahendust või kõrvalteenuseid, 
et nad sealhulgas järgivad tingimusi, 
mille kohaselt teave peab olema õiglane, 
selge ja mitte eksitav, 
investeerimisühingute ja nende 
teenustega seoses klientidele antava teabe 
sisu ja vormi üksikasju, kriteeriume eri 
emitentide ja toote pakkujate 
hindamiseks, et kindlustusnõustamine 
oleks sõltumatu, kriteeriume hindamaks 
hüvesid saavate seltside vastavust 
kohustusele tegutseda ausalt, õiglaselt ja 
professionaalselt kooskõlas oma klientide 
parimate huvidega. Nendes delegeeritud 
õigusaktides võetakse arvesse järgmist:
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(a) kliendile või potentsiaalsele kliendile 
pakutavate või osutatavate teenuste laad, 
võttes arvesse tehingute liiki, objekti, 
mahtu ja sagedust;
(b) pakutavate või kaalutavate 
kindlustustoodete ja 
kindlustusinvesteerimistoodete laad;
(c) klienti või potentsiaalset klienti 
iseloomustav jaekliendi või kutselise 
kliendi staatus.

Or. en

Selgitus

Klientidele ja kindlustusvahendajatele kättesaadava teabe erinevus ning kindlustusandjate 
poolt vahendajatele makstavad komisjonitasud kahjustavad praegu tõsiselt kindlustustoodete 
alase nõustamise kvaliteeti. See ei lase pakkuda klientidele tooteid kulutasuval ja vahenditele 
suunatud moel. Euroopa sellekohase poliitilise arutelu praeguse seisu tõttu ning tulemusliku 
ja ühtse õigusraamistiku huvides on tõhusaks lähenemisviisiks viia teine kindlustusvahendite 
direktiiv vastavusse finantsinstrumentide turgude teise direktiiviga.

Muudatusettepanek 448
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Liikmesriigid tagavad, et
kindlustusandjaid või -vahendajaid ei 
käsitleta artikli 24 või käesoleva artikli 
kohaste kohustuste täitjatena, kui nad 
maksavad mõnele muule isikule kui 
kliendile või neile makstakse teenus- või 
vahendustasu või kui nad annavad või 
saavad mitterahalist hüve seoses
kindlustusinvesteeringu teenuse või 
kõrvalteenuse osutamisega mõne muu 
poole kui kliendi poolt, välja arvatud 
juhul, kui teenus- või vahendustasu 
maksmine või mitterahalise hüve 
osutamine on mõeldud tõstmaks kliendile 
osutatava teenuse kvaliteeti ega kahjusta 
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kindlustusvahendaja või -andja kohustuse 
järgimist tegutseda ausalt, õiglaselt ja 
professionaalselt oma klientide parimates 
huvides ning
(a) see edastatakse investorile koos 
dokumentidega, milles on üksikasjalikult 
esitatud kõik teenused ja nendega seotud 
teenus- või vahendustasu;
(b) see võimaldab investeerimisteenuste 
osutamist või on nende osutamiseks 
vajalik, näiteks hoidmise tasu, arveldus-
ja valuutavahetustasud, regulatiivsed 
lõivud või juriidilise nõustamise tasud, ja 
millest nende iseloomu arvestades ei saa 
tuleneda konflikti kindlustusvahendaja 
või -andja kohustusega tegutseda ausalt, 
õiglaselt ja professionaalselt kooskõlas 
oma klientide parimate huvidega; või 
(c) selle olemasolu, laad ja summa või kui 
summat ei saa kindlaks teha, siis selle 
arvutamise meetod, avalikustatakse 
kliendile selgelt ja põhjalikult enne 
asjaomase teenuse osutamist.
Sellele vaatamata näevad liikmesriigid 
ette, et käesolevas lõikes esitatud nõuded 
on täidetud üksnes juhul, kui teenustasu, 
vahendustasu või mitterahalise hüve 
väärtus edastatakse kliendile.

Or. en

Selgitus

Klientidele ja kindlustusvahendajatele kättesaadava teabe erinevus ning kindlustusandjate 
poolt vahendajatele makstavad komisjonitasud kahjustavad praegu tõsiselt kindlustustoodete 
alase nõustamise kvaliteeti. See ei lase pakkuda klientidele tooteid kulutasuval ja vahenditele 
suunatud moel. Euroopa sellekohase poliitilise arutelu praeguse seisu tõttu ning tulemusliku 
ja ühtse õigusraamistiku huvides on tõhusaks lähenemisviisiks viia teine kindlustusvahendite 
direktiiv vastavusse finantsinstrumentide turgude teise direktiiviga.

Muudatusettepanek 449
Sven Giegold
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 c. Kindlustusandjad pakuvad oma 
tooteid kindlustusvahendajatele 
netohinnaga, see tähendab 
netonoteeringuga kindlustuslepingutena. 
Need netonoteeringuga kindlustustooted 
ei sisalda mingeid vahenduskulusid.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on suurendada konkurentsi kindlustusvahenduse turul. 
Netonoteeringuga tooted (st tooted, mille hind ei sisalda vahenduskulu) parandaksid toodete 
pakkumist vahendajatele, kes töötavad teenustasu alusel ja kellel ei ole lubatud võtta 
vahendustasu, see tihendaks konkurentsi vahendajate vahel. See muudatusettepanek põhineb 
professor Schwintowski (Humboldti Ülikool) kaastööl.

Muudatusettepanek 450
Sari Essayah, Mitro Repo

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte. Kõnealustes delegeeritud 
õigusaktides määratakse kindlaks 
järgmine:

välja jäetud

(a) kuidas kliendile avalikustatakse 
vahendaja tasu, sealhulgas tingimuslik 
vahendustasu, nagu on osutatud 
käesoleva artikli lõike 1 punktides f ja g 
ning lõikes 2;
(b) asjakohased kriteeriumid, mille alusel 
määratakse kindlaks kõigi teenus- või 
vahendustasude või nende kombinatsiooni 
arvutamise alus;
(c) meetmed, mida kindlustusvahendajad 
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ja -andjad peaksid mõistlike eelduste 
kohaselt võtma, et avalikustada kliendile 
oma tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 451
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte. Kõnealustes delegeeritud 
õigusaktides määratakse kindlaks 
järgmine:

välja jäetud

(a) kuidas kliendile avalikustatakse 
vahendaja tasu, sealhulgas tingimuslik 
vahendustasu, nagu on osutatud 
käesoleva artikli lõike 1 punktides f ja g 
ning lõikes 2;
(b) asjakohased kriteeriumid, mille alusel 
määratakse kindlaks kõigi teenus- või 
vahendustasude või nende kombinatsiooni 
arvutamise alus;
(c) meetmed, mida kindlustusvahendajad 
ja -andjad peaksid mõistlike eelduste 
kohaselt võtma, et avalikustada kliendile 
oma tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 452
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte. Kõnealustes delegeeritud 
õigusaktides määratakse kindlaks 
järgmine:

välja jäetud

(a) kuidas kliendile avalikustatakse 
vahendaja tasu, sealhulgas tingimuslik 
vahendustasu, nagu on osutatud 
käesoleva artikli lõike 1 punktides f ja g 
ning lõikes 2;
(b) asjakohased kriteeriumid, mille alusel 
määratakse kindlaks kõigi teenus- või 
vahendustasude või nende kombinatsiooni 
arvutamise alus;
(c) meetmed, mida kindlustusvahendajad 
ja -andjad peaksid mõistlike eelduste 
kohaselt võtma, et avalikustada kliendile 
oma tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 453
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte. Kõnealustes delegeeritud 
õigusaktides määratakse kindlaks 
järgmine:

välja jäetud

(a) kuidas kliendile avalikustatakse 
vahendaja tasu, sealhulgas tingimuslik 
vahendustasu, nagu on osutatud 
käesoleva artikli lõike 1 punktides f ja g 
ning lõikes 2;
(b) asjakohased kriteeriumid, mille alusel 
määratakse kindlaks kõigi teenus- või 
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vahendustasude või nende kombinatsiooni 
arvutamise alus;
(c) meetmed, mida kindlustusvahendajad 
ja -andjad peaksid mõistlike eelduste 
kohaselt võtma, et avalikustada kliendile 
oma tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 454
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte. Kõnealustes delegeeritud 
õigusaktides määratakse kindlaks 
järgmine:

välja jäetud

(a) kuidas kliendile avalikustatakse 
vahendaja tasu, sealhulgas tingimuslik 
vahendustasu, nagu on osutatud 
käesoleva artikli lõike 1 punktides f ja g 
ning lõikes 2;
(b) asjakohased kriteeriumid, mille alusel 
määratakse kindlaks kõigi teenus- või 
vahendustasude või nende kombinatsiooni 
arvutamise alus;
(c) meetmed, mida kindlustusvahendajad 
ja -andjad peaksid mõistlike eelduste 
kohaselt võtma, et avalikustada kliendile 
oma tasu.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte. Kõnealustes delegeeritud 
õigusaktides määratakse kindlaks 
järgmine:

5. EIOPA töötab välja regulatiivsed 
tehnilised standardid, et täpsustada 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 456
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kuidas kliendile avalikustatakse 
vahendaja tasu, sealhulgas tingimuslik 
vahendustasu, nagu on osutatud 
käesoleva artikli lõike 1 punktides f ja g 
ning lõikes 2;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 457
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjakohased kriteeriumid, mille alusel 
määratakse kindlaks kõigi teenus- või 
vahendustasude või nende kombinatsiooni 
arvutamise alus;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 458
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjakohased kriteeriumid, mille alusel 
määratakse kindlaks kõigi teenus- või 
vahendustasude või nende kombinatsiooni 
arvutamise alus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 459
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) meetmed, mida kindlustusvahendajad 
ja -andjad peaksid mõistlike eelduste 
kohaselt võtma, et avalikustada kliendile 
oma tasu.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 460
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIOPA esitab kõnealused regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõud komisjonile 
hiljemalt […].*
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Komisjonile antakse volitused võtta vastu 
regulatiivsed tehnilised standardid 
määruse (EL) nr 1094/2010 artiklites 10–
14 sätestatud korras.
_______________
* Väljaannete talitus, palun lisada 
kuupäev: 18 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumise kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 461
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Teabe avalikustamine

Liikmesriigid võivad 
kindlustusvahendajatele ja -andjatele
kehtestada või säilitada täiendavad 
avalikustamisnõuded seoses nõustamise 
tasustamise ning teenus- ja 
vahendustasude või mitterahaliste hüvede 
suurusega tingimusel, et liikmesriik tagab 
kõikidele turustuskanalitele võrdsed 
tingimused, ei moonuta konkurentsi ning 
järgib liidu õigust. 

Or. en

Muudatusettepanek 462
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõustamine ning nõuded, mida 
kohaldatakse nõustamiseta müügi puhul 

Nõustamine ning nõuded

Or. en

Muudatusettepanek 463
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõustamine ning nõuded, mida 
kohaldatakse nõustamiseta müügi puhul

Nõustamine ning nõuded, mida 
kohaldatakse müügi puhul

Or. fr

Muudatusettepanek 464
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne konkreetse lepingu sõlmimist peab
kindlustusvahendaja, sealhulgas seotud
kindlustusvahendaja, või kindlustusandja
kliendi antud teabe alusel tegema kindlaks 
järgmise:

1. Kui nõu antakse enne konkreetse 
lepingu sõlmimist peab 
kindlustusvahendaja kliendi antud teabe
alusel:

Or. en

Muudatusettepanek 465
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne konkreetse lepingu sõlmimist peab
kindlustusvahendaja, sealhulgas seotud 
kindlustusvahendaja, või kindlustusandja 
kliendi antud teabe alusel tegema kindlaks
järgmise:

1. Enne konkreetse lepingu sõlmimist peab
kindlustusvahendaja, sealhulgas seotud 
kindlustusvahendaja, või kindlustusandja
tegema kliendi parimate huvide hindamise 
alusel kindlaks järgmise:

Or. en

Muudatusettepanek 466
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne konkreetse lepingu sõlmimist peab
kindlustusvahendaja, sealhulgas seotud 
kindlustusvahendaja, või kindlustusandja 
kliendi antud teabe alusel tegema kindlaks 
järgmise:

1. Kui nõu antakse enne konkreetse 
lepingu sõlmimist peab
kindlustusvahendaja, sealhulgas seotud 
kindlustusvahendaja, või kindlustusandja
täpsustama kliendi antud teabe alusel 
järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 467
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Enne konkreetse lepingu sõlmimist peab
kindlustusvahendaja, sealhulgas seotud 
kindlustusvahendaja, või kindlustusandja 
kliendi antud teabe alusel tegema kindlaks 
järgmise:

1. Enne konkreetse lepingu sõlmimist peab
kindlustusvahendaja, sealhulgas seotud 
kindlustusvahendaja, või kindlustusandja
täpsustama kliendi antud teabe
alusel järgmist:
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Or. en

Muudatusettepanek 468
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaomase kliendi nõudmised ja 
vajadused;

a) kindlaks tuleb määrata asjaomase 
kliendi nõudmised ja vajadused;

Or. en

Muudatusettepanek 469
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) asjaomase kliendi nõudmised ja 
vajadused;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 470
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui kliendile antakse konkreetse 
kindlustustoote kohta nõu, põhjendama 
neid nõuandeid kliendile.

b) kliendile konkreetse kindlustustoote 
kohta antud mis tahes nõuandeid tuleb
kliendile põhjendada.

Or. en
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Muudatusettepanek 471
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui kliendile antakse konkreetse 
kindlustustoote kohta nõu, põhjendama 
neid nõuandeid kliendile.

b) kui kliendile antakse konkreetse 
kindlustustoote kohta nõu, tuleb 
täpsustada, milliseid eri kindlustuspoliise 
hinnati, ning nõuandeid tuleb kliendile
põhjendada.

Or. en

Muudatusettepanek 472
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kui kliendile antakse konkreetse 
kindlustustoote kohta nõu, põhjendama 
neid nõuandeid kliendile.

(b) põhjendama kliendile konkreetse 
kindlustustoote kohta antud nõuandeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 473
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui kliendile antakse konkreetse 
kindlustustoote kohta nõu, põhjendama 
neid nõuandeid kliendile.

b) kliendile konkreetse kindlustustoote 
kohta antud mis tahes nõu põhjendused.
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Or. en

Muudatusettepanek 474
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui kliendile antakse konkreetse 
kindlustustoote kohta nõu, põhjendama 
neid nõuandeid kliendile.

b) kui kliendile antakse mis tahes nõu, 
põhjendama talle konkreetse 
kindlustustoote kohta antud nõuandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 475
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõike 1 punkti b ei kohaldata, kui 
klient
(a) nõustamisest selgesõnaliselt loobub 
või
(b) kasutab lepingu sõlmimiseks 
eranditult kaugsidevahendeid (direktiivi 
2002/65/EÜ (milles käsitletakse tarbijale 
suunatud finantsteenuste kaugturustust) 
artikli 2 punkti a tähenduses), välja 
arvatud juhul, kui ta teatab 
selgesõnaliselt, et soovib nõustamist.

Or. de

(Täienduseks muudatusettepanekule 76.)

Muudatusettepanek 476
Sven Giegold
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktides a ja b osutatud 
andmeid kohandatakse vastavalt
pakutava kindlustustoote keerukusele ja 
kliendiga seotud finantsriski tasemele.

2. Lõike 1 punktides a ja b osutatud 
andmeid kohandatakse vastavalt pakutava 
kindlustustoote keerukusele ja kliendiga 
seotud finantsriski tasemele ning lisaks 
täpsustatakse, mida soovitatud 
kindlustustoode ei hõlma.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas kombineeritud jaeinvesteerimistoodete määrusega.

Muudatusettepanek 477
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktides a ja b osutatud 
andmeid kohandatakse vastavalt
pakutava kindlustustoote keerukusele ja 
kliendiga seotud finantsriski tasemele.

2. Lõike 1 punktides a ja b osutatud 
andmeid kohandatakse vastavalt pakutava
kindlustustoote keerukusele ja kliendiga 
seotud finantsriski tasemele, sõltumata 
sellest, milline müügikanal valitakse.

Or. en

Muudatusettepanek 478
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)



AM\926838ET.doc 55/159 PE504.393v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et nõustamise 
pakkumise korral on see kindlustuse 
müümisest eraldiseisev teenus ning et 
sellist teenust võib nõustamisena 
turustada ainult tingimusel, et:
(a) nõustajal on nõuetekohane ametialane 
pädevus ning
(b) nõustamise eest võib eraldi tasu nõuda 
ainult juhul, kui tarbijat on eelnevalt 
teavitatud tasu maksmise kohustusest ja 
selle arvutusmeetodist. 

Or. en

Muudatusettepanek 479
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kindlustusvahendaja või -andja 
teatab kliendile, et ta nõustab ausa 
analüüsi alusel, on ta kohustatud 
nõustama piisavalt suure hulga turul 
pakutavate kindlustuslepingute põhjal, et 
ta võiks ametialaste kriteeriumide 
kohaselt soovitada kliendile tema 
vajadustele kõige paremini vastava 
kindlustuslepingu.

3. Kui kindlustusvahendaja või -andja 
teatab kliendile, et kindlustusnõustamine 
on sõltumatu, teeb ta järgmist:

(a) teostab asjaomase turu ulatusliku 
analüüsi, et ta võiks ametialaste 
kriteeriumide kohaselt soovitada kliendile 
tema vajadustele kõige paremini vastava 
kindlustuslepingu; kindlustustooteid 
tuleks seoses nende liigi, emitendi või 
toote pakkujaga mitmekesistada ning 
nende puhul ei tuleks piirduda 
kindlustustoodetega, mille on emiteerinud 
või mida pakuvad üksused, kellel on 
märkimisväärne seos 
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kindlustusvahendaja või -andjaga;
(b) annab kliendile täiemahulist ja 
erapooletut nõu;
(c) ei võta vastu ega jäta endale 
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
rahalist hüve, rahalise väärtusega kasu 
või muid stiimuleid, mida pakub mis tahes 
kolmas isik või isik, kes tegutseb 
kolmanda isiku nimel seoses klientidele 
teenuse osutamisega.

Or. de

Muudatusettepanek 480
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kindlustusvahendaja või -andja
teatab kliendile, et ta nõustab ausa 
analüüsi alusel, on ta kohustatud 
nõustama piisavalt suure hulga turul 
pakutavate kindlustuslepingute põhjal, et ta 
võiks ametialaste kriteeriumide kohaselt
soovitada kliendile tema vajadustele kõige 
paremini vastava kindlustuslepingu.

3. Kui kindlustusvahendaja või -andja
annab nõu, on ta kohustatud nõustama 
piisavalt suure hulga turul pakutavate 
kindlustuslepingute analüüsi põhjal, et
suuta soovitada isiklikult ja ametialaste 
kriteeriumide kohaselt kliendi parimaid 
huve silmas pidavat ja tema vajadustele 
kõige paremini vastavat 
kindlustuslepingut.

Or. en

Muudatusettepanek 481
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kindlustusvahendaja või -andja
teatab kliendile, et ta nõustab ausa analüüsi 

3. Kui kindlustusvahendaja teatab 
kliendile, et ta nõustab ausa analüüsi 
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alusel, on ta kohustatud nõustama piisavalt 
suure hulga turul pakutavate 
kindlustuslepingute põhjal, et ta võiks 
ametialaste kriteeriumide kohaselt 
soovitada kliendile tema vajadustele kõige 
paremini vastava kindlustuslepingu.

alusel, on ta kohustatud nõustama piisavalt 
suure hulga turul pakutavate 
kindlustuslepingute põhjal, et ta võiks 
ametialaste kriteeriumide kohaselt 
soovitada kliendile tema vajadustele kõige 
paremini vastava kindlustuslepingu.

Or. en

Muudatusettepanek 482
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kindlustusvahendaja või -andja
teatab kliendile, et ta nõustab ausa analüüsi 
alusel, on ta kohustatud nõustama piisavalt 
suure hulga turul pakutavate 
kindlustuslepingute põhjal, et ta võiks 
ametialaste kriteeriumide kohaselt 
soovitada kliendile tema vajadustele kõige 
paremini vastava kindlustuslepingu.

3. Kui kindlustusvahendaja teatab 
kliendile, et ta nõustab ausa analüüsi 
alusel, on ta kohustatud nõustama piisavalt 
suure hulga turul pakutavate 
kindlustuslepingute põhjal, et ta võiks 
ametialaste kriteeriumide kohaselt 
soovitada kliendile tema vajadustele kõige 
paremini vastava kindlustuslepingu.

Or. en

Muudatusettepanek 483
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kindlustusvahendaja või -andja 
teatab kliendile, et ta nõustab ausa analüüsi 
alusel, on ta kohustatud nõustama piisavalt 
suure hulga turul pakutavate 
kindlustuslepingute põhjal, et ta võiks 
ametialaste kriteeriumide kohaselt 
soovitada kliendile tema vajadustele kõige 
paremini vastava kindlustuslepingu.

3. Kui kindlustusvahendaja või -andja 
teatab kliendile, et ta annab nõu ausa 
analüüsi alusel, on ta kohustatud andma 
nõu piisavalt suure hulga turul pakutavate 
kindlustuslepingute põhjal, et ta võiks 
ametialaste kriteeriumide kohaselt 
soovitada kliendile tema vajadustele kõige 
paremini vastava kindlustuslepingu.
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Or. en

Muudatusettepanek 484
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hoolimata sellest, kas nõu on antud või 
mitte, esitab kindlustusvahendaja või -
andja enne lepingu sõlmimist kliendile 
kindlustustoote kohta arusaadavas vormis 
asjakohase teabe, võttes arvesse 
kindlustustoote keerukust ja kliendi tüüpi, 
et klient saaks teha teadliku otsuse.

4. Hoolimata sellest, kas nõu on antud või 
mitte, annab kindlustusvahendaja või -
andja enne lepingu sõlmimist kliendile 
kindlustustoote kohta põhiteabedokumendi 
kujul arusaadavas vormis asjakohase teabe, 
võttes arvesse kindlustustoote keerukust ja 
kliendi tüüpi, et klient saaks teha teadliku 
otsuse. Teave esitatakse ühtsel teabelehel 
arusaadavas keeles ning see peab 
sisaldama kindlustuslepingu kohta kogu 
põhiteavet.

Or. en

Muudatusettepanek 485
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hoolimata sellest, kas nõu on antud või 
mitte, esitab kindlustusvahendaja või -
andja enne lepingu sõlmimist kliendile 
kindlustustoote kohta arusaadavas vormis 
asjakohase teabe, võttes arvesse 
kindlustustoote keerukust ja kliendi tüüpi, 
et klient saaks teha teadliku otsuse.

4. Hoolimata sellest, kas nõu on antud või 
mitte, annab kindlustusvahendaja või -
andja enne lepingu sõlmimist kliendile 
kindlustustoote kohta arusaadavas vormis 
asjakohase teabe, võttes arvesse 
kindlustustoote keerukust ja kliendi tüüpi, 
et klient saaks teha teadliku otsuse.

Or. en
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Muudatusettepanek 486
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hoolimata sellest, kas nõu on antud või 
mitte, esitab kindlustusvahendaja või -
andja enne lepingu sõlmimist kliendile 
kindlustustoote kohta arusaadavas vormis 
asjakohase teabe, võttes arvesse 
kindlustustoote keerukust ja kliendi tüüpi, 
et klient saaks teha teadliku otsuse.

4. Kindlustusvahendaja või -andja esitab
enne lepingu sõlmimist kliendile 
kindlustustoote kohta arusaadavas vormis 
asjakohase teabe, võttes arvesse 
kindlustustoote keerukust ja kliendi tüüpi, 
et klient saaks teha teadliku otsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 487
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hoolimata sellest, kas nõu on antud või 
mitte, esitab kindlustusvahendaja või -
andja enne lepingu sõlmimist kliendile 
kindlustustoote kohta arusaadavas vormis 
asjakohase teabe, võttes arvesse 
kindlustustoote keerukust ja kliendi tüüpi, 
et klient saaks teha teadliku otsuse.

4. Kindlustusvahendaja või -andja esitab 
enne lepingu sõlmimist kliendile 
kindlustustoote kohta arusaadavas vormis 
asjakohase teabe, võttes arvesse 
kindlustustoote keerukust ja kliendi tüüpi, 
et klient saaks teha teadliku otsuse.

Or. fr

Muudatusettepanek 488
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hoolimata sellest, kas nõu on antud või 
mitte, esitab kindlustusvahendaja või -
andja enne lepingu sõlmimist kliendile 
kindlustustoote kohta arusaadavas vormis 
asjakohase teabe, võttes arvesse 
kindlustustoote keerukust ja kliendi tüüpi, 
et klient saaks teha teadliku otsuse.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hoolimata sellest, kas nõu on antud või 
mitte, esitab kindlustusvahendaja või -
andja enne lepingu sõlmimist kliendile 
kindlustustoote kohta arusaadavas vormis
asjakohase teabe, võttes arvesse 
kindlustustoote keerukust ja kliendi tüüpi, 
et klient saaks teha teadliku otsuse.

4. Hoolimata sellest, kas nõu on antud või 
mitte, esitab kindlustusvahendaja või -
andja enne lepingu sõlmimist kliendile 
kindlustustoote kohta lihtsasti arusaadavas
ja selges vormis asjakohast teavet 
sisaldava põhiteabedokumendi, võttes 
arvesse kindlustustoote keerukust ja kliendi 
tüüpi, et klient saaks teha teadliku otsuse.

Or. en

Muudatusettepanek 490
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hoolimata sellest, kas nõu on antud või 
mitte, esitab kindlustusvahendaja või -
andja enne lepingu sõlmimist kliendile 

4. Hoolimata sellest, kas nõu on antud või 
mitte, esitab kindlustusvahendaja või -
andja enne lepingu sõlmimist kliendile 
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kindlustustoote kohta arusaadavas vormis
asjakohase teabe, võttes arvesse 
kindlustustoote keerukust ja kliendi tüüpi, 
et klient saaks teha teadliku otsuse.

kindlustustoote kohta arusaadavas vormis 
asjakohase teabe, võttes arvesse 
kindlustustoote keerukust ja kliendi tüüpi, 
et klient saaks teha teadliku otsuse. Selle 
võib esitada ühtses vormis, mis on 
kehtestatud riiklikul tasandil pädevate 
asutuste järelevalve all.

Or. en

Selgitus

Teave tuleks esitada ühtses vormis ja arusaadavas keeles. Iga kindlustustoote liigi jaoks 
tuleks riiklikul tasandil töötada pädevate asutuste järelevalve all välja konkreetne vorm, 
kaasates sellesse protsessi tarbijaorganisatsioonid. Muudatusettepaneku aluseks on Euroopa 
Tarbijaliitude Ameti ettepanek.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa Komisjon esitab hiljemalt 
X.X.20XX. aastaks [üks aasta pärast 
direktiivi jõustumise kuupäeva] Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande lõike 
4 kohaldamise kohta ning vajaduse korral 
ka seadusandliku ettepaneku, milles 
võetakse arvesse investeerimistoodete 
põhiteabe dokumente käsitlevas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruses 
(COM(2012) 352) sisalduvaid sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 492
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Põhiteabedokumenti täiendab 
kindlustustoodet müüva isiku koostatud 
põhiteenuste dokument, mis sisaldab 
teavet jaeinvestorile osutatud teenuste 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 493
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Põhiteabedokument peaks hõlmama 
kindlustustootega seonduvaid kulusid, sh 
kliendi kanda jäävaid otseseid ja kaudseid 
kulusid, aga samuti nende kulude 
koondnäitajad ning võrreldavuse 
eesmärgil ka rahalises vääringus ja 
protsentuaalselt väljendatud kogukulusid, 
et näidata kogukulude mõju 
kindlustusele;

Or. en

Selgitus

Kindlustusinvesteerimistootega seotud kulud võivad tõsiselt mõjutada tootest saadavat tulu. 
Näitamine, millist rahalist mõju omavad kogukulud investeeringule, parandab võrreldavust 
ning suurendab läbipaistvust ja tarbija teadlikkust. Kogukulude rahalises vääringus esitamine 
on äärmiselt oluline selleks, et näidata kogukulude mõju investeeringule.

Muudatusettepanek 494
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 16, 17 ja 18 nimetatud teavet 
ei pea andma, kui kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja vahendab suurte riskide 
kindlustust, kui vahendamisega tegeleb 
edasikindlustusvahendaja või -andja või 
seoses lisas kindlaks määratud kutseliste
klientidega.

1. Artiklites 16, 17 ja 18 nimetatud teavet 
ei pea esitama, kui kindlustusvahendaja 
või kindlustusandja vahendab suurte 
riskide kindlustust, kui vahendamisega 
tegeleb edasikindlustusvahendaja või -
andja või seoses lisas kindlaks määratud 
kutseliste klientidega.

Or. en

Muudatusettepanek 495
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Erandina lõikest 1 nõutakse 
kindlustusvahendajalt või andjalt 
kolmandale isikule tehtud 
kindlustuslepingu puhul, kus 
kindlustusvõtja on kutseline üksus, nagu 
see on määratletud lisas, kuid see üksus ei
ole kindlustatud isik, et 
kindlustusvahendaja või -andja annaks 
kindlustatud isikule artiklites 16, 17 ja 18 
osutatud teavet.

Or. pl

Selgitus

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.
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Muudatusettepanek 496
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid, kes säilitavad või 
kehtestavad kindlustusvahendajatele ja -
andjatele rangemad eeskirjad, tagavad, et 
neid eeskirju rakendatakse kooskõlas ELi 
õigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 497
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) selgelt ja täpselt ning kliendile 
arusaadavalt; ning

b) selgelt, täpselt ja kliendile arusaadavalt
ning kooskõlas artikli 15 lõikega 2;

Or. en

Muudatusettepanek 498
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) sellise liikmesriigi, kus risk asub, või 
kohustuse liikmesriigi ametlikus keeles 
või mis tahes muus lepinguosaliste 

c) selle liikmesriigi ametlikes keeltes, mille 
elanik tarbija on. Liikmesriigid võivad 
säilitada või kehtestada oma siseriiklikus 
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kokkulepitud keeles. See esitatakse tasuta. õiguses lepingulisele teabele esitatavad 
keelenõuded tagamaks, et tarbija saab 
sellisest teabest kergesti aru. See 
esitatakse tasuta.

Or. en

Muudatusettepanek 499
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kindlustusandja esitab 
kindlustusvahendajatele ja klientidele 
ühtse teabelehe, mis sisaldab 
kindlustuslepingu kohta põhiteavet.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 500
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui müük toimub telefoni teel, peab 
kliendile eelnevalt antav teave 
vastama liidu eeskirjadele, mida 
kohaldatakse tarbijale suunatud 
finantsteenuste kaugturustuse suhtes. 
Sellistel juhtudel edastatakse kliendile 
teave lõike 1 või 2 kohaselt kohe pärast 
kindlustuslepingu sõlmimist.

7. Kui müük toimub telefoni teel, peab 
kliendile eelnevalt antav teave 
vastama liidu eeskirjadele, mida 
kohaldatakse tarbijale suunatud 
finantsteenuste kaugturustuse suhtes. 
Sellistel juhtudel edastatakse kliendile 
teave lõike 1 või 2 kohaselt kohe pärast 
kindlustuslepingu sõlmimist. Kliendilt 
küsitakse, kas ta soovib teavet 
paberkandjal või elektroonilisel kujul.

Or. en

Muudatusettepanek 501
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lubavad komplektina 
müüki, kuid mitte seosmüüki.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 502
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lubavad komplektina 
müüki, kuid mitte seosmüüki.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 503
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lubavad komplektina 
müüki, kuid mitte seosmüüki.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Toetame komisjoni ettepanekut kohaldada kindlustusinvesteerimistoodetele kõrgemaid 
müügistandardeid. Segaduse ja võimaliku õigusliku arbitraaži vältimiseks on aga oluline, et 
teises kindlustusvahendusdirektiivis ja finantsinstrumentide turgude direktiivis esitatud 
seisukohad oleksid järjekindlad. 

Muudatusettepanek 504
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lubavad komplektina 
müüki, kuid mitte seosmüüki.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 505
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lubavad komplektina 
müüki, kuid mitte seosmüüki.

1. Liikmesriigid lubavad komplektina 
müüki ja seosmüüki.
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Or. en

Muudatusettepanek 506
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lubavad komplektina 
müüki, kuid mitte seosmüüki.

1. Liikmesriigid lubavad komplektina 
müüki, kuid võivad keelata seosmüügi.

Or. en

Muudatusettepanek 507
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid lubavad võlausaldajatel 
teha laenu andmise sõltuvaks maksete 
kaitse kindlustuse sõlmimisest ning 
keelduda laenu andmisest, kui klient ei 
ole niisugust kindlustuslepingut sõlminud 
laenuandja ega alternatiivse 
teenusepakkujaga, kelle pakutaval 
kindlustusel on samalaadsed omadused 
nagu võlausaldaja poolt eelistatud 
pakkuja kindlustustootel. Liikmesriigid 
lubavad ka turustada tooteid, milles on 
kombineeritud kindlustuskaitse ühe või 
mitme riski vastu.

Or. de

Muudatusettepanek 508
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid ei luba ebaausaid 
kaubandustavasid, mis on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 
2005. aasta direktiivis 2005/29/EÜ, mis 
käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste 
tehingutega seotud ebaausaid 
kaubandustavasid siseturul.

Or. en

Selgitus

Seosmüük tuleb selgelt määratleda, kuna kogu seosmüügi otsene keelustamine tähendaks 
teatavate tarbijale kasulike toodete müügi keelamist. Sellega piirataks tarbija võimalust 
valida oma vajadustele kõige paremini vastav toode või vastavad tooted.

Muudatusettepanek 509
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid ei luba võlausaldajatel 
seada laenu andmise tingimuseks 
laenukindlustuslepingu sõlmimist ega 
keelduda laenu andmisest tarbijale, kes ei 
sõlmi ei võlausaldaja ega ühegi muu 
pakkujaga lepingut laenukindlustuse 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 510
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kindlustusteenust või -toodet 
pakutakse koos muu teenuse või tootega 
paketina, pakub kindlustusandja ja
vajaduse korral kindlustusvahendaja
kliendile võimalust osta paketi 
komponenti eraldi ja teavitab klienti 
sellisest võimalusest ning esitab teavet 
paketi iga sellise komponendi kulude ja 
tasude kohta, mida võib osta paketina või 
sellest eraldi.

2. Komplektina müügi korral teavitab 
kindlustusandja või vajaduse korral 
kindlustusvahendaja tarbijat võimalusest
osta paketti kuuluvat peamist 
finantsteenust või -toodet ka eraldi ning 
esitab tarbijale hinnateabe paketti 
kuuluva peamise finantsteenuse või -toote
kohta, mida võib osta paketina või sellest 
eraldi.

Or. en

Muudatusettepanek 511
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kindlustusteenust või -toodet 
pakutakse koos muu teenuse või tootega 
paketina, pakub kindlustusandja ja 
vajaduse korral kindlustusvahendaja
kliendile võimalust osta paketi komponenti 
eraldi ja teavitab klienti sellisest 
võimalusest ning esitab teavet paketi iga 
sellise komponendi kulude ja tasude kohta, 
mida võib osta paketina või sellest eraldi.

2. Kui kindlustusteenust või -toodet 
pakutakse koos mis tahes muu teenuse või 
tootega paketina, teavitab kindlustusandja 
ja vajaduse korral kindlustusvahendaja
klienti võimalusest osta paketi komponenti 
eraldi, pakub talle sellist võimalust ning 
esitab teavet paketi iga sellise komponendi 
kulude ja tasude kohta, mida võib osta 
paketina või sellest eraldi.

Or. en

Muudatusettepanek 512
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kindlustusteenust või -toodet 
pakutakse koos muu teenuse või tootega 
paketina, pakub kindlustusandja ja 
vajaduse korral kindlustusvahendaja
kliendile võimalust osta paketi komponenti 
eraldi ja teavitab klienti sellisest 
võimalusest ning esitab teavet paketi iga 
sellise komponendi kulude ja tasude kohta, 
mida võib osta paketina või sellest eraldi.

2. Kui kindlustusteenust või -toodet 
pakutakse paketina koos muu, 
kindlustusega mitteseotud konkreetse 
finantsteenuse või -tootega, teavitab
kindlustusandja ja vajaduse korral 
kindlustusvahendaja klienti sellest, kas
paketi komponenti on võimalik osta ka
eraldi, ning esitab teavet paketi iga sellise 
komponendi kulude ja tasude kohta, mida 
võib osta paketina või sellest eraldi.

Or. en

Selgitus

Toote sidumine võib olla ebaõiglane ja konkurentsivõimetu, kuid kindlustustoote müümine 
muude toodetega komplektis on tarbijatele kasulik, kuna pakub neile suuremat 
valikuvõimalust ning mastaabieelistest tingitud kokkuhoidu kogukuludelt.

Muudatusettepanek 513
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kindlustusteenust või -toodet 
pakutakse koos muu teenuse või tootega
paketina, pakub kindlustusandja ja 
vajaduse korral kindlustusvahendaja
kliendile võimalust osta paketi komponenti 
eraldi ja teavitab klienti sellisest 
võimalusest ning esitab teavet paketi iga 
sellise komponendi kulude ja tasude kohta, 
mida võib osta paketina või sellest eraldi.

2. Kui kindlustusteenust või -toodet 
pakutakse tarbijale paketis koos mõne
muu teenuse või tootega, mis ei ole 
kindlustusteenus või -toode, teavitab
kindlustusandja ja vajaduse korral 
kindlustusvahendaja klienti sellest, kas
paketi komponenti on võimalik osta ka
eraldi, pakub talle sellist võimalust ning 
esitab võimaluse korral teavet paketi iga 
sellise komponendi kulude ja tasude kohta, 
mida võib osta paketina või sellest eraldi.

Or. en
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Muudatusettepanek 514
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kindlustusteenust või -toodet 
pakutakse koos muu teenuse või tootega
paketina, pakub kindlustusandja ja 
vajaduse korral kindlustusvahendaja
kliendile võimalust osta paketi komponenti 
eraldi ja teavitab klienti sellisest 
võimalusest ning esitab teavet paketi iga 
sellise komponendi kulude ja tasude kohta, 
mida võib osta paketina või sellest eraldi.

2. Kui kindlustusteenust või -toodet 
pakutakse tarbijale paketis koos mõne
muu teenuse või tootega, mis ei ole 
kindlustusteenus või -toode, teavitab
kindlustusandja ja vajaduse korral 
kindlustusvahendaja klienti sellest, kas
paketi komponenti on võimalik osta ka
eraldi, pakub talle sellist võimalust ning 
esitab võimaluse korral teavet paketi iga 
sellise komponendi kulude ja tasude kohta, 
mida võib osta paketina või sellest eraldi.

Or. en

Muudatusettepanek 515
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kindlustusteenust või -toodet 
pakutakse koos muu teenuse või tootega 
paketina, pakub kindlustusandja ja 
vajaduse korral kindlustusvahendaja
kliendile võimalust osta paketi komponenti 
eraldi ja teavitab klienti sellisest 
võimalusest ning esitab teavet paketi iga 
sellise komponendi kulude ja tasude kohta, 
mida võib osta paketina või sellest eraldi.

2. Kui kindlustusteenust või -toodet 
pakutakse paketis koos mõne muu toote 
või teenusega, mis ei ole kindlustusteenus 
või -toode, teavitab kindlustusandja ja 
vajaduse korral kindlustusvahendaja klienti 
sellest, kas paketi komponenti on võimalik 
osta ka eraldi, pakub talle sellist võimalust
ja esitab sellistel puhkudel teavet paketi 
iga sellise komponendi kulude ja tasude 
kohta, mida võib osta paketina või sellest 
eraldi.

Or. en
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Muudatusettepanek 516
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kindlustusteenust või -toodet
pakutakse koos muu teenuse või tootega 
paketina, pakub kindlustusandja ja 
vajaduse korral kindlustusvahendaja
kliendile võimalust osta paketi
komponenti eraldi ja teavitab klienti 
sellisest võimalusest ning esitab teavet 
paketi iga sellise komponendi kulude ja 
tasude kohta, mida võib osta paketina või 
sellest eraldi.

2. Kui kindlustust pakutakse koos muu 
teenuse või tootega paketina, teavitab
kindlustusandja ja vajaduse korral 
kindlustusvahendaja klienti sellest, kas
paketi komponentide eraldi ostmine on 
võimalik, ning esitab teavet paketi iga 
sellise komponendi kulude ja tasude kohta, 
mida võib osta paketina või sellest eraldi.

Or. en

Muudatusettepanek 517
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kindlustusteenust või -toodet 
pakutakse koos muu teenuse või tootega 
paketina, pakub kindlustusandja ja 
vajaduse korral kindlustusvahendaja 
kliendile võimalust osta paketi komponenti 
eraldi ja teavitab klienti sellisest 
võimalusest ning esitab teavet paketi iga 
sellise komponendi kulude ja tasude kohta, 
mida võib osta paketina või sellest eraldi.

2. Kui kindlustusteenust või -toodet 
pakutakse koos muu teenuse või tootega 
paketina, peaks kindlustusandja ja vajaduse 
korral kindlustusvahendaja pakkuma
kliendile võimalust osta paketi komponenti 
eraldi ja teavitama klienti sellisest 
võimalusest, ning kliendi taotluse korral
esitab teavet paketi iga sellise komponendi 
kulude ja tasude kohta, mida võib osta 
paketina või sellest eraldi.

Or. de

Muudatusettepanek 518
Peter Simon, Udo Bullmann
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kindlustusteenust või -toodet 
pakutakse koos muu teenuse või tootega 
paketina, pakub kindlustusandja ja 
vajaduse korral kindlustusvahendaja 
kliendile võimalust osta paketi komponenti 
eraldi ja teavitab klienti sellisest 
võimalusest ning esitab teavet paketi iga 
sellise komponendi kulude ja tasude kohta, 
mida võib osta paketina või sellest eraldi.

2. Kui kindlustusteenust või -toodet 
pakutakse koos muu teenuse või tootega 
paketina, pakub kindlustusandja ja 
vajaduse korral kindlustusvahendaja 
kliendile võimalust osta paketi komponenti 
eraldi ja teavitab klienti sellisest 
võimalusest selgesõnaliselt ning esitab 
teavet paketi iga sellise komponendi 
kulude ja tasude kohta, mida võib osta 
paketina või sellest eraldi.

Or. de

Muudatusettepanek 519
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui need paketid põhinevad erijaotusel, 
ilma milleta ei ole võimalik tagada 
garantiide tehnilist tasakaalustatust, võib 
nende paketina müümise kohustuse 
säilitada.

Or. fr

Muudatusettepanek 520
Philippe De Backer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Seda artiklit ei kohaldata juhul, kui 
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tarbijale pakutakse terviklikku 
kindlustuspoliisi, mille puhul hõlmatakse 
ühe poliisiga mitmed omavahel seotud 
kindlustatavad ohud.

Or. en

Muudatusettepanek 521
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EIOPA töötab hiljemalt 31. detsembriks 
[20XX] välja suunised ristmüügitegevuse 
hindamiseks ja järelevalveks ning märgib 
eelkõige ära olukorrad, kus 
ristmüügitegevus ei vasta artiklite 16, 17 
ja 18 või käesoleva artikli lõike 1 
kohastele kohustustele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 522
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EIOPA töötab hiljemalt 31. detsembriks 
[20XX] välja suunised ristmüügitegevuse 
hindamiseks ja järelevalveks ning märgib 
eelkõige ära olukorrad, kus 
ristmüügitegevus ei vasta artiklite 16, 17 
ja 18 või käesoleva artikli lõike 1 
kohastele kohustustele.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 523
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EIOPA töötab hiljemalt 31. detsembriks 
[20XX] välja suunised ristmüügitegevuse 
hindamiseks ja järelevalveks ning märgib 
eelkõige ära olukorrad, kus 
ristmüügitegevus ei vasta artiklite 16, 17 
ja 18 või käesoleva artikli lõike 1 
kohastele kohustustele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei ole kooskõlas finantsinstrumentide turgude direktiivi seisukohtadega.
Ettepanekus ei eristada siduvaid kindlustustooteid ja seotavaid tooteid. Praegune sõnastus 
võib tuua kaasa soovimatud tagajärjed. Kõige levinumad kindlustustooted on tegelikult 
kombineeritud tooted, näiteks reisikindlustus, mis hõlmab pagasikindlustust, lennust 
mahajäämise kindlustust jms. Käesolevas ettepanekus sõnastatud keeluga võidakse keelata 
kõik sellised kombinatsioonid. Muudatusettepaneku aluseks on finantsjärelevalveasutuse 
ettepanek.

Muudatusettepanek 524
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EIOPA töötab hiljemalt 31. detsembriks 
[20XX] välja suunised ristmüügitegevuse 
hindamiseks ja järelevalveks ning märgib 
eelkõige ära olukorrad, kus 
ristmüügitegevus ei vasta artiklite 16, 17 
ja 18 või käesoleva artikli lõike 1 
kohastele kohustustele.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 525
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EIOPA töötab hiljemalt 31. detsembriks 
[20XX] välja suunised ristmüügitegevuse 
hindamiseks ja järelevalveks ning märgib 
eelkõige ära olukorrad, kus 
ristmüügitegevus ei vasta artiklite 16, 17 ja 
18 või käesoleva artikli lõike 1 kohastele 
kohustustele.

3. EIOPA töötab koos Euroopa 
Pangandusjärelevalve ja Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalvega Euroopa 
järelevalveasutuste ühiskomitees hiljemalt
[...] välja suunised ristmüügitegevuse 
hindamiseks ja järelevalveks, ajakohastab 
neid korrapäraselt ning märgib eelkõige 
ära olukorrad, kus ristmüügitegevus ei ole 
kooskõlas kindlustusvahendajate ja -
andjate kohustusega tegutseda oma 
kliendi parimates huvides, nagu nõutakse 
käesoleva direktiivi artiklites 16, 17 ja 18 
või lõikes 1.

Or. en

Muudatusettepanek 526
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EIOPA töötab hiljemalt 31. detsembriks 
[20XX] välja suunised ristmüügitegevuse 
hindamiseks ja järelevalveks ning märgib 
eelkõige ära olukorrad, kus 
ristmüügitegevus ei vasta artiklite 16, 17 ja 
18 või käesoleva artikli lõike 1 kohastele 
kohustustele.

3. EIOPA töötab hiljemalt 31. detsembriks 
[20XX] välja suunised ristmüügitegevuse
ja/või paketina müümise hindamiseks ja 
järelevalveks ning märgib eelkõige ära 
olukorrad, kus ristmüügitegevus ei vasta 
artiklite 16, 17 ja 18 või käesoleva artikli 
lõike 1 kohastele kohustustele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 527
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
7. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 TÄIENDAVAD NÕUDED KLIENTIDE 
KAITSEKS SEOSES 
KINDLUSTUSINVESTEERIMISTOODE
TEGA

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 528
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Peatükk 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

TÄIENDAVAD NÕUDED KLIENTIDE
KAITSEKS SEOSES 
KINDLUSTUSINVESTEERIMISTOODE
TEGA

NÕUDED TARBIJATE KAITSEKS
SEOSES 
KINDLUSTUSINVESTEERIMISTOODE
TEGA

Or. en

Muudatusettepanek 529
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Peatükk 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

TÄIENDAVAD NÕUDED KLIENTIDE
KAITSEKS SEOSES 
KINDLUSTUSINVESTEERIMISTOODE
TEGA

NÕUDED TARBIJATE KAITSEKS 
SEOSES 
KINDLUSTUSINVESTEERIMISTOODE
TEGA

Or. en



AM\926838ET.doc 79/159 PE504.393v01-00

ET

Muudatusettepanek 530
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Peatükk 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

TÄIENDAVAD NÕUDED KLIENTIDE
KAITSEKS SEOSES 
KINDLUSTUSINVESTEERIMISTOODE
TEGA

NÕUDED TARBIJATE KAITSEKS 
SEOSES 
KINDLUSTUSINVESTEERIMISTOODE
TEGA

Or. en

Muudatusettepanek 531
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 532
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva peatükiga kehtestatakse 
täiendavad nõuded 
kindlustusvahendusele, millega seoses 
kindlustusinvesteerimistoodete müügiga 
tegeleb:

Käesoleva peatükiga asendatakse VI 
peatüki artiklid 15–18 seoses 
kindlustusinvesteerimistoodete müügiga, 
millega tegeleb:

Or. en
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Muudatusettepanek 533
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva peatükiga kehtestatakse 
täiendavad nõuded 
kindlustusvahendusele, millega seoses 
kindlustusinvesteerimistoodete müügiga 
tegeleb:

Käesoleva peatükiga asendatakse VI 
peatüki artiklid 15–18 seoses 
kindlustusinvesteerimistoodete müügiga, 
millega tegeleb:

Or. en

Muudatusettepanek 534
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva peatükiga kehtestatakse 
täiendavad nõuded 
kindlustusvahendusele, millega seoses 
kindlustusinvesteerimistoodete müügiga 
tegeleb:

Käesolev peatükk asendab VI peatüki 
artikleid 15, 17 ja 18 nõudeid 
kindlustusvahenduse osas, millega seoses 
kindlustusinvesteerimistoodete müügiga 
tegeleb:

Or. de

(Põhjendus 42. Tegemist on kumulatiivsete nõuetega, millega täpsustatakse vahet 
kindlustustoodete ja kindlustusinvesteerimistoodete vahel.)

Muudatusettepanek 535
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva peatükiga kehtestatakse
täiendavad nõuded kindlustusvahendusele, 
millega seoses 
kindlustusinvesteerimistoodete müügiga 
tegeleb:

Käesoleva peatükiga kehtestatakse nõuded 
kindlustusvahendusele, millega seoses 
kindlustusinvesteerimistoodete müügiga 
tegeleb:

Or. en

Muudatusettepanek 536
Nils Torvalds

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seega asendatakse sellega IV peatüki 
artiklid 15–18 seoses kõnealuste toodete 
müügiga.

Or. en

Muudatusettepanek 537
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VI peatüki järgmised osad ei kehti 
kindlustusvahendajatele ja -andjatele, kes 
tegelevad kindlustusinvesteerimistoodete 
kindlustusvahendusega:
(a) Artikkel 15
(b) Artikli 16 punkti a alapunktid i, ii, iii 
ja iv
(c) Artikli 16 punkti b alapunktid i, ii ja iii
(d) Artikli 17 lõike 1 punktid c, d, e, f ja g
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(e) Artikli 17 lõiked 2, 3, 4 ja 5
(f) Artikkel 18

Or. en

Muudatusettepanek 538
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nende kindlustusvahendajate ja -andjate 
suhtes, kes tegelevad kõigi 
kindlustustoodete kindlustusvahendusega, 
kohaldatakse ka artikli 23 lõikeid 1 ja 2.

Or. en

Muudatusettepanek 539
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad ka edaspidi 
kohaldada või rakendada käesoleva 
peatüki sätete suhtes täiendavaid 
meetmeid, kui need sätted on kooskõlas 
liidu õigusega.

Or. en

Muudatusettepanek 540
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõik 1 d (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ESMA ja EIOPA teevad koostööd, et 
saavutada äritegevuse eeskirjades 
võimalikult suur ühtsus seoses 
jaeinvesteerimistoodetega, mille suhtes 
kohaldatakse komisjoni vastu võetud 
standardite kaudu kas teist 
finantsinstrumentide turgude direktiivi või 
käesolevat direktiivi.

Or. en

Muudatusettepanek 541
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a
Artikli 23 lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ka 
nende kindlustusvahendajate ja -andjate 
suhtes, kes tegelevad kõigi toodete 
kindlustusvahendusega.
Liikmesriigid võivad kehtestada või 
säilitada artiklites 23, 24 ja 25 osutatud 
klientide kaitsmise nõuete suhtes 
rangemad sätted, kui need on 
kooskõlas liidu õigusega. ESMA ja 
EIOPA peaksid tegema koostööd, et 
saavutada äritegevuse eeskirjades 
võimalikult suur ühtsus seoses 
jaeinvesteerimistoodetega, mille suhtes 
kohaldatakse suuniste kaudu kas teist 
finantsinstrumentide turgude direktiivi 
(MiFID II) või käesolevat direktiivi.

Or. en
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Muudatusettepanek 542
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
kindlustusvahendajad ja -andjad võtavad 
kõik asjakohased meetmed, et tuvastada 
nendevahelised huvide konfliktid, 
sealhulgas juhtide, töötajate ja seotud 
kindlustusvahendajatega või nendega 
kontrolli kaudu otseselt või kaudselt seotud 
isikutega ning nende klientidega, või 
klientide vahelised huvide konfliktid, mis 
tekivad kindlustusvahenduse käigus.

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
kindlustusvahendajad ja -andjad, kes 
pakuvad kindlustusinvesteerimistooteid,
võtavad kõik asjakohased meetmed, et 
tuvastada nendevahelised huvide 
konfliktid, sealhulgas juhtide, töötajate ja 
seotud kindlustusvahendajatega või 
nendega kontrolli kaudu otseselt või 
kaudselt seotud isikutega ning nende 
klientidega, või klientide vahelised huvide 
konfliktid, mis tekivad 
kindlustusvahenduse käigus.

Or. de

Selgitus

VII peatükk puudutab üksnes kindlustusinvesteerimistooteid.

Muudatusettepanek 543
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta 
kooskõlas artikliga 23 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega kehtestatakse 
üksikasjalikud eeskirjad seoses 
järgnevaga:
– meetmed, mille võtmist võib huvide 
konfliktide tuvastamiseks, vältimiseks, 
juhtimiseks ja avalikustamiseks 
põhjendatult eeldada;
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– asjakohased kriteeriumid selliste huvide 
konfliktide liikide kindlaksmääramiseks, 
mis võivad kahjustada kliendi huve.

Or. en

Selgitus

Kindlustustoodete alase nõustamise kvaliteeti mõjutavad tõsiselt klientide ja 
kindlustusvahendajate jaoks kättesaadava teabe ebavõrdsus ning kindlustusandjate poolt 
vahendajatele makstavad vahendustasud. See takistab toodete kulutõhusat ja vahenditele 
orienteeritud pakkumist kliendile. Arvestades sellealase poliitilise arutelu hetkeseisu 
Euroopas ning pidades silmas tulemusliku ja sidusa õigusraamistiku loomise eesmärki, on 
tõhusaks lahenduseks teise kindlustusvahendusdirektiivi ja finantsinstrumentide turgude 
direktiivi asjakohane ühtlustamine.

Muudatusettepanek 544
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kindlustusvahendaja või -andja 
poolt kooskõlas artiklitega 15, 16 ja 17
võetud meetmed ei ole piisavad, et 
küllaldase kindlusega tagada huvide 
konfliktist tuleneva klientide või 
potentsiaalsete klientide huvide 
kahjustamise ohu vältimine, avalikustab 
kindlustusvahendaja või -andja kliendile 
enne tema nimel äritegevuse alustamist 
selgel kujul huvide konfliktide üldise laadi 
või allika.

2. Kindlustusvahendaja või -andja 
kehtestab tõhusa organisatsioonilise ja 
halduskorra ja rakendab seda eesmärgiga 
võtta kõik mõistlikud meetmed, et vältida 
huvide konfliktide tekitatavat kahjulikku 
mõju oma klientide huvidele. Kui 
kindlustusvahendaja või -andja poolt 
võetud meetmed ei ole piisavad, et 
küllaldase kindlusega tagada huvide 
konfliktist tuleneva klientide või 
potentsiaalsete klientide huvide 
kahjustamise ohu vältimine, avalikustab 
kindlustusvahendaja või -andja kliendile 
enne tema nimel äritegevuse alustamist 
selgel kujul huvide konfliktide üldise laadi 
või allika.

Or. en

Selgitus

Kindlustustoodete alase nõustamise kvaliteeti mõjutavad tõsiselt klientide ja 
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kindlustusvahendajate jaoks kättesaadava teabe ebavõrdsus ning kindlustusandjate poolt 
vahendajatele makstavad vahendustasud. See takistab toodete kulutõhusat ja vahenditele 
orienteeritud pakkumist kliendile. Arvestades sellealase poliitilise arutelu hetkeseisu 
Euroopas ning pidades silmas tulemusliku ja sidusa õigusraamistiku loomise eesmärki, on 
tõhusaks lahenduseks teise kindlustusvahendusdirektiivi ja finantsinstrumentide turgude 
direktiivi asjakohane ühtlustamine.

Muudatusettepanek 545
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kindlustusvahendaja või -andja 
poolt kooskõlas artiklitega 15, 16 ja 17
võetud meetmed ei ole piisavad, et 
küllaldase kindlusega tagada huvide 
konfliktist tuleneva klientide või 
potentsiaalsete klientide huvide 
kahjustamise ohu vältimine, avalikustab 
kindlustusvahendaja või -andja kliendile
enne tema nimel äritegevuse alustamist
selgel kujul huvide konfliktide üldise laadi
või allika.

2. Kindlustusvahendaja või -andja 
kehtestab tõhusa organisatsioonilise ja 
halduskorra ja rakendab seda eesmärgiga 
võtta kõik mõistlikud meetmed, et vältida 
huvide konfliktide tekitatavat kahjulikku 
mõju oma klientide huvidele. Kui 
kindlustusvahendaja või -andja poolt 
võetud meetmed ei ole piisavad, et 
küllaldase kindlusega tagada huvide 
konfliktist tuleneva klientide või 
potentsiaalsete klientide huvide 
kahjustamise ohu vältimine, avalikustab 
kindlustusvahendaja või -andja kliendile 
selgel kujul huvide konfliktide üldise laadi
ja/või allika ning nende ohtude 
maandamiseks võetud meetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 546
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kindlustusvahendaja või -andja 
poolt kooskõlas artiklitega 15, 16 ja 17 

2. Kui kindlustusinvesteerimistooteid 
pakkuva kindlustusvahendaja või -andja 
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võetud meetmed ei ole piisavad, et 
küllaldase kindlusega tagada huvide 
konfliktist tuleneva klientide või 
potentsiaalsete klientide huvide 
kahjustamise ohu vältimine, avalikustab 
kindlustusvahendaja või -andja kliendile 
enne tema nimel äritegevuse alustamist 
selgel kujul huvide konfliktide üldise laadi 
või allika.

poolt kooskõlas artiklitega 15, 16 ja 17 
võetud meetmed ei ole piisavad, et 
küllaldase kindlusega tagada huvide 
konfliktist tuleneva klientide või 
potentsiaalsete klientide huvide 
kahjustamise ohu vältimine, avalikustab 
kindlustusvahendaja või -andja kliendile 
enne tema nimel äritegevuse alustamist 
selgel kujul huvide konfliktide üldise laadi 
või allika.

Or. de

Selgitus

VII peatükk puudutab üksnes kindlustusinvesteerimistooteid.

Muudatusettepanek 547
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Avalikustamine peab olema:
(a) esitatud püsival andmekandjal ning
(b) piisavalt üksikasjalik ja arvestama 
kliendi eripära, et võimaldada tal 
langetada teadlik otsus selle teenuse 
suhtes, millega seoses huvide konflikt 
tekib.

Or. en

Muudatusettepanek 548
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Avalikustamine peab olema: 
(a) esitatud püsival andmekandjal;
(b) piisavalt üksikasjalik ja arvestama 
kliendi eripära, et võimaldada tal 
langetada teadlik otsus selle teenuse 
suhtes, millega seoses huvide konflikt 
tekib.

Or. en

Selgitus

Täienduse eesmärk on kooskõlastamine finantsinstrumentide turgude direktiiviga. 
Muudatusettepanek põhineb Ühendkuningriigi finantsteenuste ameti ettepanekul. 

Muudatusettepanek 549
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 550
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et klientidega 
või klientide jaoks kindlustusvahendusega 
tegeledes tegutseb kindlustusvahendaja või 
-andja ausalt, õiglaselt ja professionaalselt 
kooskõlas oma klientide parimate huvidega 
ning järgib eelkõige käesolevas artiklis ja 

1. Liikmesriigid nõuavad, et klientidega 
või klientide jaoks kindlustusvahendusega 
tegeledes tegutseb kindlustusvahendaja või 
-andja ausalt, õiglaselt ja professionaalselt 
kooskõlas oma klientide parimate huvidega 
ning järgib klientidele aruannete esitamise 
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artiklis 25 sätestatud põhimõtteid. ning sobivuse ja asjakohasuse hindamise 
puhul eelkõige käesolevas artiklis ja 
artiklis 25 sätestatud põhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Säilitada tuleks klientidele aruannete esitamise ning sobivuse ja asjakohasuse hindamise 
üldpõhimõtted, mis on sätestatud artiklites 24 ja 25.

Muudatusettepanek 551
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et klientidega 
või klientide jaoks kindlustusvahendusega 
tegeledes tegutseb kindlustusvahendaja 
või -andja ausalt, õiglaselt ja 
professionaalselt kooskõlas oma klientide 
parimate huvidega ning järgib eelkõige 
käesolevas artiklis ja artiklis 25 sätestatud 
põhimõtteid.

1. Liikmesriigid nõuavad, et klientidega 
või klientide jaoks kindlustusvahendusega 
tegeledes on kindlustusvahendajal või -
andjal kohustus tegutseda ausalt, õiglaselt 
ja professionaalselt kooskõlas oma 
klientide parimate huvidega ning järgib 
eelkõige käesolevas artiklis ja artiklis 25 
sätestatud põhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on ühtlustada teist finantsinstrumentide turgude direktiivi ja teist 
kindlustusvahenduse direktiivi.

Muudatusettepanek 552
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et klientidega 1. Liikmesriigid nõuavad, et klientidega 
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või klientide jaoks kindlustusvahendusega 
tegeledes tegutseb kindlustusvahendaja või 
-andja ausalt, õiglaselt ja professionaalselt 
kooskõlas oma klientide parimate huvidega 
ning järgib eelkõige käesolevas artiklis ja 
artiklis 25 sätestatud põhimõtteid.

või klientide jaoks kindlustusvahendusega 
tegeledes tegutseb kindlustusvahendaja või 
-andja alati ausalt, õiglaselt ja 
professionaalselt kooskõlas oma klientide 
parimate huvidega ning järgib eelkõige 
käesolevas artiklis ja artiklis 25 sätestatud 
põhimõtteid.

Or. en

Muudatusettepanek 553
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklites 24 ja 25 sisalduvate 
teabenõuete rakendamine peaks olema 
proportsionaalne ja seejuures tuleks võtta 
arvesse, kas klient on lisas määratletud 
kutseline klient või mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 554
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklites 24 ja 25 sisalduvate 
teabenõuete rakendamine peaks olema 
proportsionaalne ja seejuures tuleks võtta 
arvesse, kas klient on lisas määratletud 
kutseline klient või mitte.

Or. en
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Selgitus

Siinkohal esitatud lisalõike eesmärk on kooskõlastada tekst teise finantsinstrumentide turgude 
direktiivi seisukohtadega. Muudatusettepanek põhineb Ühendkuningriigi finantsteenuste 
ameti ettepanekul. 

Muudatusettepanek 555
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlustusvahendaja või -andja poolt 
klientidele või potentsiaalsetele klientidele 
suunatud kogu teave, sealhulgas 
reklaamteated, on õiglased, selged ja mitte 
eksitavad. Reklaamteated on selgesti 
sellistena identifitseeritavad.

2. Kindlustusvahendaja või -andja poolt 
klientidele või potentsiaalsetele klientidele 
suunatud kogu teave, sealhulgas 
reklaamteated, on alati õiglased, selged ja 
mitte eksitavad. Reklaamteated on tarbija 
jaoks selgesti sellistena identifitseeritavad.

Or. en

Muudatusettepanek 556
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Klientidele või potentsiaalsetele 
klientidele esitatakse asjakohane teave 
järgmise kohta:

3. Kindlustusinvesteerimistooteid 
soovivatele klientidele või potentsiaalsetele 
klientidele esitatakse asjakohane teave 
järgmise kohta:

Or. de

Selgitus

VII peatükk puudutab üksnes kindlustusinvesteerimistooteid.
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Muudatusettepanek 557
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kindlustusvahendaja või -andaja ja tema 
osutatavad teenused. Nõustamise korral 
täpsustatakse teabega, kas nõu antakse 
sõltumatult ja kas see põhineb laiemal või 
piiratumal turuanalüüsil, ning 
märgitakse, kas kindlustusvahendaja või -
andja pakub kliendile soovitatud 
kindlustustoote sobivuse pidevat 
hindamist,

a) kindlustusvahendaja või -andja ja tema 
osutatavad teenused,

Or. en

Muudatusettepanek 558
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kindlustusvahendaja või -andaja ja tema 
osutatavad teenused. Nõustamise korral 
täpsustatakse teabega, kas nõu antakse
sõltumatult ja kas see põhineb laiemal või 
piiratumal turuanalüüsil, ning märgitakse, 
kas kindlustusvahendaja või -andja pakub 
kliendile soovitatud kindlustustoote 
sobivuse pidevat hindamist,

a) kindlustusvahendaja või -andja ja tema 
osutatavad teenused.
Investeerimisnõustamise korral 
täpsustatakse teabega eelnevalt see, mille 
alusel nõu antakse, sh kas see põhineb 
laiemal või piiratumal turuanalüüsil, ning 
märgitakse, kas kindlustusvahendaja või -
andja pakub klientidele soovitatud 
kindlustusinvesteerimistoote sobivuse 
korrapärast hindamist või mitte; samuti 
teavitatakse klienti investeerimistehingu 
kogumaksumusest, mis esitatakse ühe 
koondsummana ja mis sisaldab nii 
otseselt kliendi poolt 
kindlustusvahendajale või -andjale 
makstavaid tasusid kui ka kolmandate 
osapoolte makstavaid mis tahes 
stiimuleid; see teave tuleb kliendile esitada 



AM\926838ET.doc 93/159 PE504.393v01-00

ET

enne investeerimisnõustamise pakkumist,

Or. en

Muudatusettepanek 559
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kindlustusvahendaja või -andaja ja tema 
osutatavad teenused. Nõustamise korral
täpsustatakse teabega, kas nõu antakse 
sõltumatult ja kas see põhineb laiemal või 
piiratumal turuanalüüsil, ning märgitakse, 
kas kindlustusvahendaja või -andja pakub 
kliendile soovitatud kindlustustoote 
sobivuse pidevat hindamist,

a) kindlustusvahendaja ja tema osutatavad 
teenused; teabega täpsustatakse, kas nõu 
antakse sõltumatult ja kas see põhineb 
laiemal või piiratumal turuanalüüsil, ning 
märgitakse, kas kindlustusvahendaja pakub 
kliendile soovitatud kindlustustoote 
sobivuse pidevat hindamist,

Or. en

Muudatusettepanek 560
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kindlustusvahendaja või -andaja ja tema 
osutatavad teenused. Nõustamise korral
täpsustatakse teabega, kas nõu antakse 
sõltumatult ja kas see põhineb laiemal või 
piiratumal turuanalüüsil, ning märgitakse, 
kas kindlustusvahendaja või -andja pakub 
kliendile soovitatud kindlustustoote 
sobivuse pidevat hindamist,

(a) kindlustusvahendaja või -andaja ja tema 
osutatavad teenused. Selle teabega
täpsustatakse, kas teavet antakse 
sõltumatult ja kas see põhineb laiemal või 
piiratumal turuanalüüsil, ning märgitakse, 
kas kindlustusvahendaja või -andja pakub 
kliendile soovitatud kindlustustoote 
sobivuse pidevat hindamist,

Or. fr
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Muudatusettepanek 561
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kindlustusvahendaja või -andaja ja tema 
osutatavad teenused. Nõustamise korral 
täpsustatakse teabega, kas nõu antakse 
sõltumatult ja kas see põhineb laiemal või 
piiratumal turuanalüüsil, ning märgitakse, 
kas kindlustusvahendaja või -andja pakub 
kliendile soovitatud kindlustustoote 
sobivuse pidevat hindamist,

(a) kindlustusvahendaja või -andaja ja tema 
osutatavad teenused. Nõustamise korral 
täpsustatakse teabega, kas nõustamine
põhineb laiemal või piiratumal 
turuanalüüsil, ning märgitakse, kas 
kindlustusvahendaja või -andja pakub 
kliendile soovitatud kindlustustoote 
sobivuse perioodilist hindamist,

Or. de

(vastavus nõuetele, mis on sätestatud artikli 16 punkti a alapunktides i, ii ja v ning artikli 17 
lõike 1 punktis c)

Selgitus

Perioodiline hindamine on mõistlik ja seda saab teostada eelnevalt kindlaksmääratud 
ajavahemikes. „Pideva hindamise” tähendus jääb seevastu ebaselgeks (kas hindamine toimub 
iga päev, iga tund või iga minut?).

Muudatusettepanek 562
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kindlustusvahendaja või -andaja ja tema 
osutatavad teenused. Nõustamise korral 
täpsustatakse teabega, kas nõu antakse 
sõltumatult ja kas see põhineb laiemal või 
piiratumal turuanalüüsil, ning märgitakse, 
kas kindlustusvahendaja või -andja pakub 
kliendile soovitatud kindlustustoote 
sobivuse pidevat hindamist,

a) kindlustusvahendaja või -andaja ja tema 
osutatavad teenused. Nõustamise korral 
täpsustatakse teabega, kas nõu antakse 
sõltumatult ja kas see põhineb laiemal või 
piiratumal turuanalüüsil, ära märgitakse eri 
vahendite liigid, samuti see, kas 
kindlustusvahendaja või -andja pakub 
kliendile soovitatud kindlustustoote 
sobivuse korrapärast hindamist või mitte,
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kooskõlastamine teise finantsinstrumentide turgude 
direktiiviga.

Muudatusettepanek 563
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kindlustustooted ja kavandatud 
investeerimisstrateegiad; see peaks 
hõlmama asjakohaseid juhiseid ja 
hoiatusi seoses riskidega, mis on seotud 
investeeringutega kõnealustesse 
toodetesse või seoses konkreetsete 
investeerimisstrateegiatega, ning

b) kas nõu antakse sõltumatult ausa 
turuanalüüsi põhjal või asjaomase 
kindlustusandja pakutavate toodete 
analüüsi põhjal; teabes märgitakse, kas 
kindlustusvahendaja või -andja pakub 
kliendile soovitatud kindlustustoote 
sobivuse pidevat hindamist;

Or. en

Muudatusettepanek 564
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kulud ja seotud tasud. c) kindlustustooted, võttes arvesse 
kindlustustoote keerukust ning kliendi 
liiki (tarbija või mitte); see peaks 
hõlmama asjakohaseid juhiseid ja
hoiatusi kõnealustesse toodetesse 
investeerimisega seotud riskide kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 565
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kulud ja seotud tasud. c) kulud, sh vahendaja tasu, ja seotud 
tasud, kusjuures nõustamise korral tuleb 
nõustamistasu ja toote maksumus esitada 
eraldi.

Or. en

Selgitus

Nõustamine peaks olema eraldiseisev teenus, mille maksumust arvestatakse toote 
maksumusest eraldi, et võimaldada klientidel tooteid sisuliselt võrrelda.

Muudatusettepanek 566
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kulud ja seotud tasud. (c) kulud ja seotud tasud, sealhulgas 
netokindlustusmakse.

Or. de

Muudatusettepanek 567
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kulud ja seotud tasud. c) kui ta tegutseb ka vahendajana, siis 
investeerimistootega seotud kulud;
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Or. en

Muudatusettepanek 568
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kulud ja seotud tasud. c) kõik kulud ja mis tahes seotud tasud.

Or. en

Selgitus

Kindlustustoodete alase nõustamise kvaliteeti mõjutavad tõsiselt klientide ja 
kindlustusvahendajate jaoks kättesaadava teabe ebavõrdsus ning kindlustusandjate poolt 
vahendajatele makstavad vahendustasud. See takistab toodete kulutõhusat ja vahenditele 
orienteeritud pakkumist kliendile. Arvestades sellealase poliitilise arutelu hetkeseisu 
Euroopas ning pidades silmas tulemusliku ja sidusa õigusraamistiku loomise eesmärki, on 
tõhusaks lahenduseks teise kindlustusvahendusdirektiivi ja finantsinstrumentide turgude 
direktiivi asjakohane ühtlustamine.

Muudatusettepanek 569
Pervenche Berès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõik 3 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) toote koostaja või kolmanda isiku 
makstavad tehinguga seotud 
vahendustasud, retrosessioonid või muud 
hüvitised, nagu on sätestatud direktiivis 
2004/39/EÜ ja direktiivis 2002/92/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 570
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevas artiklis osutatud teave tuleks 
esitada arusaadavas vormis nii, et kliendid 
või potentsiaalsed kliendid on võimelised 
mõistma pakutava konkreetse 
kindlustustoote olemust ja riske ning sellest 
tulenevalt tegema teadlikke 
investeerimisotsuseid. Kõnealust teavet 
võib esitada standardvormis.

4. Käesolevas artiklis osutatud teave tuleks 
esitada arusaadavas vormis nii, et kliendid 
või potentsiaalsed kliendid on võimelised 
mõistma pakutava konkreetse 
kindlustustoote olemust ja riske ning sellest 
tulenevalt tegema teadlikke 
investeerimisotsuseid. Kõnealust teavet 
võib esitada standardvormis põhiteabe 
dokumendis. Põhiteabe dokumendi 
täiendamiseks koostab kindlustustoodet 
müüv isik põhiteenuste dokumendi, milles 
kajastatakse jaeinvestoritele osutatavaid 
teenuseid.
Kindlustusinvesteerimistoodet 
jaetarbijatele müüv isik esitab neile 
põhiteabe dokumendi ja põhiteenuste 
dokumendi aegsasti enne 
kindlustusinvesteerimistootega seotud 
tehingu sõlmimist. Kui kliendile 
soovitatakse 
kindlustusinvesteerimistoodet, esitatakse 
viivitamatult põhiteabe dokument ja 
põhiteenuste dokument.

Or. en

Muudatusettepanek 571
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevas artiklis osutatud teave tuleks 
esitada arusaadavas vormis nii, et kliendid 
või potentsiaalsed kliendid on võimelised 
mõistma pakutava konkreetse 
kindlustustoote olemust ja riske ning sellest 
tulenevalt tegema teadlikke 

4. Käesolevas artiklis osutatud teave
esitatakse hõlpsasti arusaadavas ja selges
vormis nii, et kliendid või potentsiaalsed 
kliendid on võimelised mõistma pakutava 
konkreetse kindlustustoote olemust ja riske 
ning sellest tulenevalt tegema teadlikke 
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investeerimisotsuseid. Kõnealust teavet 
võib esitada standardvormis.

investeerimisotsuseid. Kõnealune teave 
esitatakse standardiseeritud 
põhiteabedokumendi vormis.

Or. de

Muudatusettepanek 572
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevas artiklis osutatud teave tuleks 
esitada arusaadavas vormis nii, et kliendid 
või potentsiaalsed kliendid on võimelised 
mõistma pakutava konkreetse 
kindlustustoote olemust ja riske ning sellest 
tulenevalt tegema teadlikke 
investeerimisotsuseid. Kõnealust teavet 
võib esitada standardvormis.

4. Käesolevas artiklis osutatud teave tuleks 
esitada arusaadavas vormis nii, et kliendid 
või potentsiaalsed kliendid on võimelised 
mõistma pakutava konkreetse 
kindlustustoote olemust ja riske ning sellest 
tulenevalt tegema teadlikke 
investeerimisotsuseid. Kõnealust teavet 
tuleb esitada standardiseeritud kujul.

Or. en

Muudatusettepanek 573
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevas artiklis osutatud teave tuleks 
esitada arusaadavas vormis nii, et kliendid 
või potentsiaalsed kliendid on võimelised 
mõistma pakutava konkreetse
kindlustustoote olemust ja riske ning 
sellest tulenevalt tegema teadlikke 
investeerimisotsuseid. Kõnealust teavet 
võib esitada standardvormis.

4. Käesolevas artiklis osutatud teave tuleks 
esitada arusaadavas vormis nii, et kliendid 
või potentsiaalsed kliendid on võimelised 
mõistma pakutava konkreetse
kindlustusliigi olemust ja riske ning sellest 
tulenevalt tegema teadlikke 
investeerimisotsuseid. Kõnealust teavet 
võib esitada standardvormis.

Or. de
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(vastavus artikli 18 lõikes 4 sätestatud nõuetega)

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga viiakse sõnastus vastavusse finantsinstrumentide turgude 
direktiiviga.

Muudatusettepanek 574
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui kindlustusvahendaja või -andja 
teatab kliendile, et kindlustusnõustamine
on sõltumatu, teeb kindlustusvahendaja 
või -andja järgmist:

5. Kui kindlustusvahendaja või -andja 
teatab kliendile, et nõustamine on 
sõltumatu, sisaldab vastav lõikes 3 
osutatud teave, mis tuleb esitada enne 
kindlustusnõustamist, järgmist:

(a) soovituse aluseks olevate 
kindlustustoodete valikut ning eelkõige 
seda, kas valik piirdub 
kindlustustoodetega, mille on emiteerinud 
või mida pakuvad üksused, kes on tihedalt 
seotud tarbijat esindava vahendajaga; 
ning
(b) kas kliendil tuleb nõustamise eest 
maksta teenustasu;
(c) kas kindlustusvahendaja saab 
kindlustuslepinguga seoses mis tahes 
teenus- või vahendustasu kolmandatelt 
isikutelt. 
5 a. Liikmesriigid võivad 
kindlustusnõustamisega seoses 
täiendavalt keelata või veelgi piirata 
kolmandate isikute poolsete teenus- või 
vahendustasude või mitterahaliste hüvede 
pakkumist või vastuvõtmist. See võib 
hõlmata mis tahes niisuguste teenus- või 
vahendustasude või mitterahaliste hüvede 
klientidele tagastamise või kliendi poolt 
makstavatest tasudest mahaarvestamise 
nõudmist.
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Liikmesriigid võivad lisaks nõuda, et kui 
vahendaja teatab kliendile, et nõustamine 
toimub sõltumatult, hindab vahendaja 
piisavalt suurt hulka turul kättesaadavaid 
kindlustustooteid, mis on nende liigi ja 
emitentide või toote pakkujate poolest 
piisavalt mitmekesised tagamaks, et 
kliendi eesmärke on võimalik sobivalt 
täita, ning mille puhul ei piirduta 
kindlustustoodetega, mille on emiteerinud 
või mida pakuvad üksused, kes on 
vahendajaga tihedalt seotud.

Or. en

Muudatusettepanek 575
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui kindlustusvahendaja või -andja
teatab kliendile, et kindlustusnõustamine
on sõltumatu, teeb kindlustusvahendaja 
või -andja järgmist:

5. Kui kindlustusvahendaja teatab 
kliendile, et nõustamine on sõltumatu,
sisaldab vastav lõikes 3 osutatud teave, 
mis tuleb esitada enne 
kindlustusnõustamist, järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 576
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui kindlustusvahendaja või -andja
teatab kliendile, et kindlustusnõustamine 
on sõltumatu, teeb kindlustusvahendaja või 
-andja järgmist:

5. Kui kindlustusvahendaja teatab 
kliendile, et kindlustusnõustamine on 
sõltumatu, teeb kindlustusvahendaja 
järgmist:



PE504.393v01-00 102/159 AM\926838ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 577
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui kindlustusvahendaja või -andja 
teatab kliendile, et kindlustusnõustamine 
on sõltumatu, teeb kindlustusvahendaja või 
-andja järgmist:

5. Liikmesriigid nõuavad, et kui 
kindlustusvahendaja või -andja teatab 
kliendile, et kindlustusnõustamine on 
sõltumatu, teeb kindlustusvahendaja või -
andja kliendile teatavaks, mis laadi on 
kindlustuslepinguga seoses saadav tasu:

Or. en

Selgitus

Kui nõustajad müüvad kombineeritud jaeinvesteerimistooteid, tekib huvide konflikti ja 
tarbijale kahju põhjustamise oht. Nende toodete puhul peaks olema nõutav komisjonitasu 
avaldamine.

Muudatusettepanek 578
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid kindlustustooteid. 
Kindlustustooteid tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning nende puhul ei 
tuleks piirduda kindlustustoodetega, mille 
on emiteerinud või mida pakuvad 
üksused, kellel on märkimisväärne seos 
kindlustusvahendaja või -andjaga; ning

välja jäetud

Or. en



AM\926838ET.doc 103/159 PE504.393v01-00

ET

Muudatusettepanek 579
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid kindlustustooteid.
Kindlustustooteid tuleks seoses nende liigi, 
emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning nende puhul ei tuleks 
piirduda kindlustustoodetega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
kellel on märkimisväärne seos 
kindlustusvahendaja või -andjaga; ning

(a) teostab asjaomase turu ulatusliku 
analüüsi, et võiks ametialaste 
kriteeriumide kohaselt soovitada kliendile 
tema vajadustele kõige paremini vastava 
kindlustuslepingu. Kindlustustooteid 
tuleks seoses nende liigi, emitendi või toote 
pakkujaga mitmekesistada ning nende 
puhul ei tuleks piirduda 
kindlustustoodetega, mille on emiteerinud 
või mida pakuvad üksused, kellel on 
märkimisväärne seos kindlustusvahendaja 
või -andjaga; ning

Or. de

Muudatusettepanek 580
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid kindlustustooteid. 
Kindlustustooteid tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning nende puhul ei tuleks 
piirduda kindlustustoodetega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
kellel on märkimisväärne seos
kindlustusvahendaja või -andjaga; ning

(a) soovituse aluseks olevate 
kindlustustoodete valikut ning eelkõige 
seda, kas valik piirdub
kindlustustoodetega, mille on emiteerinud 
või mida pakuvad üksused, kellel on 
märkimisväärne seos tarbijat esindava 
vahendajaga; ning

Or. en
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Muudatusettepanek 581
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid kindlustustooteid. 
Kindlustustooteid tuleks seoses nende liigi,
emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning nende puhul ei tuleks 
piirduda kindlustustoodetega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
kellel on märkimisväärne seos 
kindlustusvahendaja või -andjaga; ning

(a) piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid kindlustustooteid, mis on
nende liigi, emitendi või toote pakkujate 
poolest piisavalt mitmekesised tagamaks, 
et kliendi kindlustusinvesteerimise 
vajadusi on võimalik sobivalt täita, ning
mille puhul ei piirduta
kindlustustoodetega, mille on emiteerinud 
või mida pakuvad üksused, kellel on 
märkimisväärne seos kindlustusvahendaja 
või -andjaga;

Or. en

Muudatusettepanek 582
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hindab piisavalt suurt hulka turul
kättesaadavaid kindlustustooteid.
Kindlustustooteid tuleks seoses nende liigi, 
emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning nende puhul ei tuleks 
piirduda kindlustustoodetega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
kellel on märkimisväärne seos 
kindlustusvahendaja või -andjaga; ning

(a) hindab valikut turul kättesaadavatest 
kindlustustoodetest. Kindlustustooteid 
tuleks seoses nende liigi, emitendi või toote 
pakkujaga piisavalt mitmekesistada ning 
nende puhul ei tuleks piirduda 
kindlustustoodetega, mille on emiteerinud 
või mida pakuvad üksused, kellel on 
märkimisväärne seos kindlustusvahendaja 
või -andjaga; ning

Or. en

Muudatusettepanek 583
Sven Giegold
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fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hindab piisavalt suurt hulka turul
kättesaadavaid kindlustustooteid.
Kindlustustooteid tuleks seoses nende liigi, 
emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning nende puhul ei tuleks 
piirduda kindlustustoodetega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
kellel on märkimisväärne seos 
kindlustusvahendaja või -andjaga; ning

(a) hindab valikut turul kättesaadavatest 
kindlustustoodetest. Kindlustustooteid 
tuleks seoses nende liigi, emitendi või toote 
pakkujaga mitmekesistada ning nende 
puhul ei tuleks piirduda 
kindlustustoodetega, mille on emiteerinud 
või mida pakuvad üksused, kellel on 
märkimisväärne seos kindlustusvahendaja 
või -andjaga; ning

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on ühtlustada teine kindlustusvahenduse direktiiv 
finantsinstrumentide turgude teise direktiiviga ning see põhineb Ühendkuningriigi 
finantsteenuste ameti (FSA) ettepanekul.

Muudatusettepanek 584
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid kindlustustooteid.
Kindlustustooteid tuleks seoses nende liigi, 
emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning nende puhul ei tuleks 
piirduda kindlustustoodetega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
kellel on märkimisväärne seos
kindlustusvahendaja või -andjaga; ning

(a) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid kindlustustooteid.
Kindlustustooteid tuleks seoses nende liigi, 
emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning nende puhul ei tuleks 
piirduda kindlustustoodetega, mille on 
emiteerinud või mida pakuvad üksused, 
kellel on märkimisväärne seos
kindlustusvahendajaga; ning

Or. en
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Muudatusettepanek 585
Peter Simon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) annab kliendile täiemahulist ja 
erapooletut nõu;

Or. de

Muudatusettepanek 586
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) teave selle kohta, mis laadi on 
kindlustuslepinguga seoses saadav tasu, 
ning kas ta töötab 
kindlustusinvesteerimislepingu puhul:
(i) teenustasu alusel, mida maksab otse 
klient; või 
(ii) mis tahes laadi vahendustasu alusel, 
mis sisaldub kindlustusmakses; või 
(iii) tasu alusel, mis on alapunktide i ja ii 
kombinatsioon;

Or. en

Muudatusettepanek 587
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt a b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) kui vahendaja saab mis tahes 
teenus- või vahendustasu, pakutavate või 
kaalutavate kindlustustoodetega seotud 
tasu kogusumma, või kui täpset summat ei 
ole võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise alus. 
Nõustamise eest saadav teenus- või 
vahendustasu ja toote teenus- või 
vahendustasu tuleks tuua välja eraldi 
summade või arvutustena;

Or. en

Muudatusettepanek 588
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) kui vahendustasu summa põhineb 
selliste kokkulepitud eesmärkide või 
künniste saavutamisel, mis on seotud 
vahendaja tegevusega kindlustusandja 
juures, eesmärgid või künnised, samuti 
nende saavutamisel makstavad summad.

Or. en

Muudatusettepanek 589
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 

välja jäetud
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mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

Or. en

Selgitus

Ei poolda sõltumatu investeerimisnõustamise puhul igasuguste hüvede keelustamist.

Muudatusettepanek 590
Louis Michel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 591
Ramon Tremosa i Balcells

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 592
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

(b) kas kliendil tuleb nõustamise eest 
maksta teenustasu;

Or. en

Muudatusettepanek 593
Corien Wortmann-Kool

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

(b) ei võta vastu mingisugust rahalist hüve,
sealhulgas teenus- ega vahendustasu,
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele sõltumatu teenuse osutamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 594
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 

(b) ei võta vastu ega arvesta endale
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
rahalist hüve, mida pakub mis tahes kolmas 
isik või isik, kes tegutseb kolmanda isiku 
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klientidele teenuse osutamisega. nimel seoses klientidele teenuse 
osutamisega. Käesolev säte ei kehti selgelt 
välja toodud väikeste mitterahaliste 
hüvede suhtes, mille abil on võimalik 
parandada kliendile osutatava teenuse 
kvaliteeti ning mis on oma ulatuselt ja 
olemuselt sellised, et neid ei saa pidada 
põhjuseks, miks investeerimisühing eirab 
oma kohustust tegutseda kliendi 
parimates huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 595
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

(b) kui kindlustusvahendaja või –andja 
teatab kliendile, et kindlustusnõustamine 
on sõltumatu, ei võta kindlustusvahendaja 
või -andja vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes otsest või 
kaudset rahalist või mitterahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku aluseks on Taani Kindlustusseltside Liidu ettepanek. Vahendustasu 
keelustamisega välditakse majandustehinguid kindlustusseltside ja pensionifondide ning 
vahendajate vahel ning seetõttu on kliendil selgem ülevaade sellest, kui palju ja kellele ta 
maksab. Taani Kindlustusseltside Liidu kogemuse kohaselt on vahendustasu keelustamine 
suurendanud Taani turul läbipaistvust ja parandanud seeläbi konkurentsitaset, mille 
tulemusena pakutakse klientidele paremaid tooteid ja need on madalama hinnaga. 
Muudatusettepanek on vastavuses finantsinstrumentide turgude teise direktiiviga. 
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Muudatusettepanek 596
Peter Simon, Udo Bullmann

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

(b) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve,
rahalise väärtusega kasu või muid 
stiimuleid, mida pakub mis tahes kolmas 
isik või isik, kes tegutseb kolmanda isiku 
nimel seoses klientidele teenuse 
osutamisega.

Or. de

Muudatusettepanek 597
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

(b) ei võta vastu ega arvesta endale
teenustasu, vahendustasu ega mis tahes 
rahalist hüve, mida pakub mis tahes kolmas 
isik või isik, kes tegutseb kolmanda isiku 
nimel seoses klientidele teenuse 
osutamisega.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on ühtlustada teine kindlustusvahenduse direktiiv 
finantsinstrumentide turgude teise direktiiviga ning see on tehtud Ühendkuningriigi 
finantsteenuste ameti ettepaneku põhjal.

Muudatusettepanek 598
Jean-Paul Gauzès
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) Kindlustusvahendaja ja -andja tohib 
tasu saada vaid oma kliendilt. 

Or. fr

Selgitus

Selle ettepanekuga taotletakse vastavust nõudega, mis tuleks vastu võtta mitmepoolse 
vahendustasuga (MIF 2) seoses.

Muudatusettepanek 599
Alfredo Pallone

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) kas kindlustusvahendaja saab 
kindlustuslepinguga seoses mis tahes 
teenus- või vahendustasu kolmandatelt 
isikutelt.

Or. en

Muudatusettepanek 600
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad, et viis, kuidas 
kindlustusandja või -vahendaja oma 
töötajaid või muid seotud vahendajaid 
tasustab, ei takista tal täita oma kohustust 
tegutseda klientide parimates huvides. 
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Liikmesriigid tagavad, et kui töötajad 
pakuvad jaeklientidele kindlustustoodete 
alast nõu või turustavad või müüvad 
jaeklientidele kindlustustooteid, ei piira 
asjaomased tasustamisstruktuurid nende 
võimet anda vajaduse korral objektiivseid 
soovitusi või esitada teavet viisil, mis on 
õiglane, selge ja mitteeksitav vastavalt 
lõikele 2 ega põhjusta muul viisil 
sobimatuid huvide konflikte.
Eelkõige tagavad liikmesriigid, et:
(a) tasustamine ei ole suuresti sõltuv 
müügieesmärkidest või teatavate toodete 
kasumlikkusest;
(b) tasustamine või muud meetmed, 
sealhulgas tulemuslikkuse hindamine, ei 
ajenda töötajaid mitte käituma vahendaja 
kliendi huvides.

Or. en

Muudatusettepanek 601
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõik 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Kindlustusvahendajat loetakse 
sõltumatut nõu andvaks üksnes juhul, kui 
vahendaja on kliendile edastatavas teabes 
märkinud, et nõustamine on sõltumatu.

Or. en

Selgitus

Viimase lõike lisamisega soovitakse täpsustada, et mitteseotud vahendajaid ei tohiks 
automaatselt pidada sõltumatut nõu andvaks.

Muudatusettepanek 602
Sławomir Nitras
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte seoses meetmetega, millega 
tagatakse, et kindlustusvahendajad ja -
andjad järgivad käesoleva artikli kohaseid 
põhimõtteid, kui tegelevad seoses oma 
klientidega kindlustusvahendusega. 
Kõnealustes delegeeritud õigusaktides 
määratakse kindlaks järgmine:

6. Liikmesriigid võivad 
kindlustusnõustamisega seoses 
täiendavalt keelata või veelgi piirata 
kolmandate isikute poolsete teenus- või 
vahendustasude või mitterahaliste hüvede 
pakkumist või vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 603
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kliendile või potentsiaalsele kliendile 
pakutavate või osutatavate teenuste laad, 
võttes arvesse tehingute liiki, objekti, 
mahtu ja sagedust; ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 604
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pakutavate või kaalutavate toodete 
laad, sealhulgas eri liiki kindlustustooted.

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 605
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) klienti või potentsiaalset klienti 
iseloomustav jaekliendi või kutselise 
kliendi staatus; ja nende liigitus 
kõlblikeks osapoolteks.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on saavutada vastavus finantsinstrumentide turgude teise 
direktiiviga. 

Muudatusettepanek 606
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid võivad teatavatel 
asjaoludel ja pärast asjaomaste 
sidusrühmadega konsulteerimist keelata 
või veelgi piirata 
kindlustusinvesteerimistoodete alase 
nõustamisega seotud teenus- või 
vahendustasude või mitterahaliste hüvede 
pakkumist või vastuvõtmist tingimusel, et 
liikmesriik tagab kõikidele 
turustuskanalitele võrdsed tingimused ega 
moonuta konkurentsi. See võib hõlmata 
mis tahes niisuguste tasude, 
vahendustasude või mitterahaliste hüvede 
kliendile tagastamise või kliendi poolt 
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makstavatest tasudest mahaarvestamise 
nõudmist.

Or. en

Muudatusettepanek 607
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 608
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõustamisel peab kindlustusvahendaja 
või kindlustusandja koguma vajaliku teabe 
kliendi või potentsiaalse kliendi teadmiste 
ja kogemuste kohta seoses konkreetset liiki 
toote või teenusega, kliendi või 
potentsiaalse kliendi finantsseisundi ja 
tema investeerimiseesmärkide kohta, mille 
alusel kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja peaks soovitama 
kindlustustooteid, mis on kliendile või 
potentsiaalsele kliendile sobilikud.

1. Kindlustusvahendaja või kindlustusandja
peab koguma vajaliku teabe kliendi või 
potentsiaalse kliendi teadmiste ja 
kogemuste kohta seoses konkreetset liiki 
toote või teenusega, kliendi või 
potentsiaalse kliendi finantsseisundi ja 
tema investeerimiseesmärkide kohta, mille 
alusel kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja peaks soovitama 
kindlustustooteid, mis on kliendile või 
potentsiaalsele kliendile sobilikud.

Or. fr

Muudatusettepanek 609
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõustamisel peab kindlustusvahendaja 
või kindlustusandja koguma vajaliku teabe 
kliendi või potentsiaalse kliendi teadmiste 
ja kogemuste kohta seoses konkreetset liiki 
toote või teenusega, kliendi või 
potentsiaalse kliendi finantsseisundi ja 
tema investeerimiseesmärkide kohta, mille 
alusel kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja peaks soovitama 
kindlustustooteid, mis on kliendile või 
potentsiaalsele kliendile sobilikud.

1. Nõustamisel peab kindlustusvahendaja 
või kindlustusandja koguma vajaliku teabe 
kliendi või potentsiaalse kliendi teadmiste, 
vajaduste ja kogemuste kohta seoses 
konkreetset liiki toote või teenusega, 
kliendi või potentsiaalse kliendi 
finantsseisundi ja tema 
investeerimiseesmärkide kohta, 
kindlustusvahendaja või kindlustusandja 
peaks sellekohase hindamise alusel
soovitama kindlustustooteid, mis on 
kliendile või potentsiaalsele kliendile
kasulikud.

Or. en

Selgitus

Klientide ja kindlustusvahendajateni ulatuva teabe erinevus ning kindlustusandjate poolt 
vahendajatele makstavad vahendustasud kahjustavad praegu tõsiselt kindlustustoodete alase 
nõustamise kvaliteeti. See ei lase pakkuda klientidele tooteid kulutasuval ja vahenditele 
suunatud moel. Euroopa sellekohase poliitilise arutelu praeguse seisu tõttu ning tulemusliku 
ja ühtse õigusraamistiku huvides on aga teise kindlustusvahendite direktiivi nõuetekohane 
vastavusse viimine finantsinstrumentide turgude teise direktiiviga tulemuslik lahendus.

Muudatusettepanek 610
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
kindlustusvahenduse osutamisel 
nõustamiseta müügi puhul paluvad 
kindlustusvahendajad ja kindlustusandjad 
kliendilt või potentsiaalselt kliendilt sellise 
teabe esitamist kliendi või potentsiaalse 
kliendi teadmiste ja kogemuste kohta 

välja jäetud
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investeerimise valdkonnas, mis on 
asjakohane arvestades konkreetset liiki 
pakutavat või nõutavat toodet või teenust, 
et kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja saaks hinnata, kas 
kavandatud kindlustusteenus või -toode 
on kliendi jaoks asjakohane.

Or. fr

Muudatusettepanek 611
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
kindlustusvahenduse osutamisel 
nõustamiseta müügi puhul paluvad 
kindlustusvahendajad ja kindlustusandjad 
kliendilt või potentsiaalselt kliendilt sellise 
teabe esitamist kliendi või potentsiaalse 
kliendi teadmiste ja kogemuste kohta
investeerimise valdkonnas, mis on 
asjakohane arvestades konkreetset liiki 
pakutavat või nõutavat toodet või teenust, 
et kindlustusvahendaja või kindlustusandja
saaks hinnata, kas kavandatud 
kindlustusteenus või -toode on kliendi 
jaoks asjakohane.

Liikmesriigid tagavad, et 
kindlustusvahenduse osutamisel 
nõustamiseta müügi puhul paluvad 
kindlustusvahendajad ja kindlustusandjad 
kliendilt või potentsiaalselt kliendilt
asjakohast teavet kliendi või potentsiaalse 
kliendi kohta. Kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja peab saama selle abil
hinnata, kas kavandatud kindlustusteenus 
või -toode on kliendi jaoks asjakohane.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on saavutada kliendi huvide hindamise küsimuses 
vastavus finantsinstrumentide turgude teise direktiiviga (MiFID II).

Muudatusettepanek 612
Pablo Zalba Bidegain
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
kindlustusvahenduse osutamisel
nõustamiseta müügi puhul paluvad 
kindlustusvahendajad ja kindlustusandjad 
kliendilt või potentsiaalselt kliendilt sellise 
teabe esitamist kliendi või potentsiaalse 
kliendi teadmiste ja kogemuste kohta 
investeerimise valdkonnas, mis on 
asjakohane arvestades konkreetset liiki 
pakutavat või nõutavat toodet või teenust, 
et kindlustusvahendaja või kindlustusandja 
saaks hinnata, kas kavandatud 
kindlustusteenus või -toode on kliendi 
jaoks asjakohane.

Liikmesriigid tagavad, et 
kindlustusvahenduse osutamisel paluvad 
kindlustusvahendajad ja kindlustusandjad 
kliendilt või potentsiaalselt kliendilt sellise 
teabe esitamist kliendi või potentsiaalse 
kliendi teadmiste ja kogemuste kohta 
investeerimise valdkonnas, mis on 
asjakohane arvestades konkreetset liiki 
pakutavat või nõutavat toodet või teenust, 
et kindlustusvahendaja või kindlustusandja 
saaks hinnata, kas kavandatud 
kindlustusteenus või -toode on kliendi 
jaoks asjakohane.

Or. en

Muudatusettepanek 613
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja leiab eelmise lõigu 
kohaselt saadud teabe alusel, et toode või 
teenus ei sobi kliendile või potentsiaalsele 
kliendile, hoiatab kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja klienti või potentsiaalset 
klienti. Kõnealuse hoiatuse võib esitada 
standardvormis.

Kui kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja leiab eelmise lõigu 
kohaselt küsitud teabe alusel, et toode või 
teenus ei sobi kliendile või potentsiaalsele 
kliendile, hoiatab kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja klienti või potentsiaalset 
klienti. Kõnealuse hoiatuse võib esitada 
standardvormis.

Or. en

Muudatusettepanek 614
Jean-Paul Gauzès
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja leiab eelmise lõigu 
kohaselt saadud teabe alusel, et toode või 
teenus ei sobi kliendile või potentsiaalsele 
kliendile, hoiatab kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja klienti või potentsiaalset 
klienti. Kõnealuse hoiatuse võib esitada 
standardvormis.

Kui kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja leiab eelmise lõigu 
kohaselt saadud teabe alusel, et toode või 
teenus ei sobi kliendile või potentsiaalsele 
kliendile, hoiatab kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja klienti või potentsiaalset 
klienti. Kõnealuse hoiatuse peab esitama 
standardvormis.

Or. fr

Muudatusettepanek 615
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui kliendid või potentsiaalsed 
kliendid ei esita esimeses lõigus osutatud 
teavet või kui nad esitavad oma teadmiste 
ja kogemuste kohta ebapiisavad andmed, 
hoiatab kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja neid, et
kindlustusvahendaja või kindlustusandja ei 
saa kindlaks teha, kas kavandatud teenus 
või toode sobib neile. Kõnealuse hoiatuse
võib esitada standardvormis.

Juhul kui kliendid või potentsiaalsed 
kliendid ei saa esitada esimeses lõigus 
osutatud teavet või kui nad ei saa esitada 
piisavaid andmeid, ei anna
kindlustusvahendaja või kindlustusandja
kavandatud teenuse või toote kohta nõu 
ega müü seda, kuna kindlustusvahendaja 
või kindlustusandja ei saa kindlaks teha, 
kas teenus või toode on sobilik. Kõnealuse
teate võib esitada standardvormis koos 
nõudega esitada teave, mida 
kindlustusvahendaja või kindlustusandja 
vajab asjakohaseks hinnanguks kliendi 
parimates huvides.

Or. en

Selgitus

The intermediary firm or the insurance undertaking should be responsible for the choice of 
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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 based on a 
proposal from BEUC.

Muudatusettepanek 616
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui kliendid või potentsiaalsed 
kliendid ei esita esimeses lõigus osutatud 
teavet või kui nad esitavad oma teadmiste 
ja kogemuste kohta ebapiisavad andmed, 
hoiatab kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja neid, et 
kindlustusvahendaja või kindlustusandja ei 
saa kindlaks teha, kas kavandatud teenus 
või toode sobib neile. Kõnealuse hoiatuse 
võib esitada standardvormis.

Juhul kui kliendid või potentsiaalsed 
kliendid ei esita oma teadmiste ja 
kogemuste kohta piisavaid andmeid, 
hoiatab kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja neid, et 
kindlustusvahendaja või kindlustusandja ei 
saa kindlaks teha, kas kavandatud teenus 
või toode sobib neile. Kõnealuse hoiatuse 
võib esitada standardvormis.

Or. en

Muudatusettepanek 617
Jean-Paul Gauzès

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui kliendid või potentsiaalsed Juhul kui kliendid või potentsiaalsed 
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kliendid ei esita esimeses lõigus osutatud 
teavet või kui nad esitavad oma teadmiste 
ja kogemuste kohta ebapiisavad andmed, 
hoiatab kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja neid, et 
kindlustusvahendaja või kindlustusandja ei 
saa kindlaks teha, kas kavandatud teenus 
või toode sobib neile. Kõnealuse hoiatuse
võib esitada standardvormis.

kliendid ei esita esimeses lõigus osutatud 
teavet või kui nad esitavad oma teadmiste 
ja kogemuste kohta ebapiisavad andmed, 
hoiatab kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja neid, et 
kindlustusvahendaja või kindlustusandja ei 
saa kindlaks teha, kas kavandatud teenus 
või toode sobib neile. Kõnealuse hoiatuse
peab esitama standardvormis.

Or. fr

Muudatusettepanek 618
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid lubavad 
kindlustusvahendajatel ja 
kindlustusandjatel kindlustusvahenduse 
osutamisel nõustamiseta müügi puhul 
jätkata tegevust ilma lõikes 2 sätestatud 
teavet saamata või lõikes 2 sätestatud 
otsust langetamata, kui on täidetud 
järgmised tingimused: 
a) kindlustusvahenduse osutamine toimub 
kliendi või potentsiaalse kliendi algatusel;
b) kindlustusvahenduse osutamisel 
käsitletakse järgmiseid kindlustuspõhiseid 
investeeringuid: 
i) mille riskipositsioon piirdub üksnes 
aluseks olevate 
lihtfinantsinstrumentidega, mis on 
sätestatud [direktiivi 2004/39EÜ] artikli 
25 lõike 3 punktis a; või 
ii) mis ei hõlma sellist struktuuri, mis 
raskendab kliendi jaoks kaasneva riski 
hindamist;
c) klienti või potentsiaalset klienti on 
selgelt teavitatud, et 
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kindlustusvahendajalt või 
kindlustusandjalt ei nõuta pakutava toote 
sobivuse või asjakohasuse hindamist ning 
seepärast ei saa talle osaks asjakohaste 
äritegevuseeskirjadega kaasnevad eelised. 
Kõnealuse hoiatuse võib esitada 
standardvormis. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek loob finantsinstrumentide turgude teises direktiivis (MiFIDII) sisalduvate 
standarditega võrdväärse standardi, tagades kindlustusega mitteseotud 
investeerimistoodetega võrdsed võimalused. Muudatusettepanek on tehtud Ühendkuningriigi 
finantsteenuste ameti (FSA) ettepaneku põhjal.

Muudatusettepanek 619
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et 
kindlustusvahendajad ja kindlustusandjad 
võivad kindlustusvahenduse osutamisel 
nõustamiseta müügi puhul pakkuda 
klientidele ja potentsiaalsetele klientidele 
neid tooteid ilma hindamata, kas 
kavandatud toode neile sobib, juhul kui 
on täidetud järgmised tingimused:
a) nõustamiseta teenus käsitleb järgmiseid 
kindlustusinvesteeringuid:
i) mille riskipositsioon piirdub üksnes 
aluseks olevate 
lihtfinantsinstrumentidega, mis on 
sätestatud [direktiivi 2004/39EÜ*] artikli 
25 lõike 3 punktis a; või 
ii) mis ei hõlma sellist struktuuri, mis 
raskendab kliendi jaoks kaasneva riski 
hindamist;
b) toodet või teenust pakutakse kliendi või 
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potentsiaalse kliendi algatusel; ning
c) klienti või potentsiaalset klienti on 
selgelt hoiatatud, et kindlustusvahendajalt 
või kindlustusandjalt ei nõuta selle 
teenuse osutamisel pakutava toote 
sobivuse või asjakohasuse hindamist ning 
seepärast ei saa talle osaks asjakohaste 
äritegevuseeskirjadega kaasneva kaitse 
eelised. Kõnealuse hoiatuse võib esitada 
standardvormis;
d) kindlustusselts või vahendaja täidab 
artiklist 23 (huvide konflikt) tulenevaid 
kohustusi.

Or. en

Selgitus

Finantsinstrumentide turgude teine direktiiv (MiFID II) lubab mõnede kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete müüki üksnes tehingut täites (ilma nõustamise või sobivuse 
hindamiseta), kui teatavad tingimused on täidetud, teine kindlustusvahenduse direktiiv (IMD 
II) ei sisalda aga sarnast sätet. Sellest tekivad sarnastesse või isegi samasugustesse varadesse 
investeerivatele toodetele ebavõrdsed tingimused. Näiteks eurofondi võib finantsinstrumentide 
turgude teise direktiivi (MiFID II) kohaselt müüa üksnes tehingut täites, samas kui sarnase 
varaprofiiliga kindlustusfondi ei saa kindlustusvahenduse teise direktiivi (IMD II) ettepaneku 
kohaselt müüa üksnes tehingut täites.

Muudatusettepanek 620
Ashley Fox

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid lubavad 
kindlustusvahendajatel ja 
kindlustusandjatel kindlustusvahenduse 
osutamisel nõustamiseta müügi puhul 
osutada neid teenuseid oma klientidele 
ilma, et oleks vaja saada lõikes 2 
sätestatud teavet või teha lõikes 2 
sätestatud otsus, kui kõik järgmised 
tingimused on täidetud:
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a) nõustamiseta teenus käsitleb järgmiseid 
kindlustuspõhiseid investeeringuid:
i) mille riskipositsioon piirdub üksnes 
aluseks olevate 
lihtfinantsinstrumentidega, mis on 
sätestatud [direktiivi 2004/39EÜ] artikli 
25 lõike 3 punktis a; või 
ii) mis ei hõlma sellist struktuuri, mis 
raskendab kliendi jaoks kaasneva riski 
hindamist;
b) toodet või teenust pakutakse kliendi või 
potentsiaalse kliendi algatusel;
c) klienti või potentsiaalset klienti on 
selgelt teavitatud sellest, et 
kindlustusvahendajalt või 
kindlustusandjalt ei nõuta selle teenuse 
osutamisel pakutava toote sobivuse või 
asjakohasuse hindamist ning seepärast ei 
saa talle osaks asjakohaste 
äritegevuseeskirjadega kaasneva kaitse 
eelised. Sellise hoiatuse võib esitada 
standardvormis; ning
d) kindlustusvahendaja või -andja täidab 
artiklist 23 tulenevaid kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 621
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Klient peab saama kindlustusvahendajalt 
või kindlustusandjalt piisavad aruanded 
klientidele osutatud teenuste kohta. Need 
aruanded sisaldavad perioodilisi teateid 
klientidele, võttes arvesse hõlmatud 
kindlustustoodete liiki ja keerukust ning 
kliendile osutatud teenuse laadi ning 
sisaldavad vajaduse korral kliendi nimel 
tehtud tehingute ja osutatud teenustega 

4. Klient peab saama kindlustusvahendajalt 
või kindlustusandjalt püsival 
andmekandjal piisavad aruanded 
klientidele osutatud teenuste kohta. Need 
aruanded sisaldavad perioodilisi teateid 
klientidele, võttes arvesse hõlmatud 
kindlustustoodete liiki ja keerukust ning 
kliendile osutatud teenuse laadi ning 
sisaldavad vajaduse korral kliendi nimel 
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seotud kulusid. Nõustamisel täpsustab
kindlustusvahendaja või kindlustusandja, 
kuidas antud nõuanne vastab kliendi 
personaalsetele tunnustele.

tehtud tehingute ja osutatud teenustega 
seotud kulusid. Jaeklientide nõustamisel
esitab kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja kliendile püsival 
andmekandjal dokumendi, milles on 
täpsustatud vähemalt kliendi eesmärgid, 
soovitus ja kuidas antud nõuanne vastab 
kliendi personaalsetele tunnustele ja 
eesmärkidele.

Or. en

Selgitus

Tarbijakaitse tase ja äritegevuseeskirjad peaksid olema vastavuses finantsinstrumentide 
turgude direktiiviga (MiFID).

Muudatusettepanek 622
Pablo Zalba Bidegain

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Klient peab saama kindlustusvahendajalt 
või kindlustusandjalt piisavad aruanded 
klientidele osutatud teenuste kohta. Need 
aruanded sisaldavad perioodilisi teateid 
klientidele, võttes arvesse hõlmatud 
kindlustustoodete liiki ja keerukust ning 
kliendile osutatud teenuse laadi ning 
sisaldavad vajaduse korral kliendi nimel 
tehtud tehingute ja osutatud teenustega 
seotud kulusid. Nõustamisel täpsustab
kindlustusvahendaja või kindlustusandja, 
kuidas antud nõuanne vastab kliendi 
personaalsetele tunnustele.

4. Klient peab saama kindlustusvahendajalt 
või kindlustusandjalt piisavad aruanded 
klientidele osutatud teenuste kohta. Need 
aruanded sisaldavad perioodilisi teateid 
klientidele, võttes arvesse hõlmatud 
kindlustustoodete liiki ja keerukust ning 
kliendile osutatud teenuse laadi ning 
sisaldavad vajaduse korral kliendi nimel 
tehtud tehingute ja osutatud teenustega 
seotud kulusid. Kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja täpsustab, kuidas antud 
nõuanne vastab kliendi personaalsetele 
tunnustele.

Or. en

Muudatusettepanek 623
Jean-Paul Gauzès
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Klient peab saama kindlustusvahendajalt 
või kindlustusandjalt piisavad aruanded 
klientidele osutatud teenuste kohta. Need 
aruanded sisaldavad perioodilisi teateid 
klientidele, võttes arvesse hõlmatud 
kindlustustoodete liiki ja keerukust ning 
kliendile osutatud teenuse laadi ning 
sisaldavad vajaduse korral kliendi nimel 
tehtud tehingute ja osutatud teenustega
seotud kulusid. Nõustamisel täpsustab 
kindlustusvahendaja või kindlustusandja, 
kuidas antud nõuanne vastab kliendi 
personaalsetele tunnustele.

4. Klient peab saama kindlustusvahendajalt 
või kindlustusandjalt piisavad aruanded 
klientidele osutatud teenuste kohta. Need 
aruanded sisaldavad perioodilisi teateid 
klientidele, võttes arvesse hõlmatud 
kindlustustoodete liiki ja keerukust ning 
kliendile osutatud teenuse laadi ning 
sisaldavad vajaduse korral kliendi nimel 
tehtud tehingute ja osutatud teenustega 
seotud kulusid. Kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja täpsustab, kuidas antud 
nõuanne vastab kliendi personaalsetele 
tunnustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 624
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Klient peab saama kindlustusvahendajalt 
või kindlustusandjalt piisavad aruanded 
klientidele osutatud teenuste kohta. Need 
aruanded sisaldavad perioodilisi teateid 
klientidele, võttes arvesse hõlmatud 
kindlustustoodete liiki ja keerukust ning 
kliendile osutatud teenuse laadi ning 
sisaldavad vajaduse korral kliendi nimel 
tehtud tehingute ja osutatud teenustega 
seotud kulusid. Nõustamisel täpsustab 
kindlustusvahendaja või kindlustusandja, 
kuidas antud nõuanne vastab kliendi 
personaalsetele tunnustele.

4. Klient peab saama kindlustusvahendajalt 
või kindlustusandjalt piisavad aruanded 
klientidele osutatud teenuste kohta. Need 
aruanded sisaldavad perioodilisi teateid 
klientidele, võttes arvesse hõlmatud 
kindlustustoodete liiki ja keerukust ning 
kliendile osutatud teenuse laadi ning 
sisaldavad vajaduse korral kõiki kliendi 
nimel tehtud tehingute ja osutatud 
teenustega seotud kulusid. Nõustamisel 
täpsustab kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja üksikasjalikult, kuidas 
antud nõuanne vastab kliendi 
personaalsetele tunnustele.

Or. en
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Muudatusettepanek 625
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…] välja jäetud

Or. en

Selgitus

On tekkinud õiguslikud kahtlused, kas seda laadi sätteid saab reguleerida ELi tasandil. 
Puuduvad igasugused põhjendatud argumendid, mis võiksid õigustada direktiivi sekkumist 
liikmesriikide poolt määratavate rahaliste karistuste valdkonda. Karistuste määramist 
käsitlevad eeskirjad peaksid arvesse võtma asjaomase liikmesriigi sotsiaalset olustikku ning 
seetõttu tuleks seda laadi sätted kindlaks määrata üksnes siseriiklikul tasandil.

Muudatusettepanek 626
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused võtavad kasutusele asjakohased 
meetmed, mis võimaldavad neil registri 
abil saada enda valdusesse ja 
avalikustada käesoleva direktiivi peatükke 
VI ja VII rikkunud 
kindlustusvahendajate, seotud 
kindlustusvahendajate ja 
edasikindlustusvahendajate andmed ning 
selle vahendusettevõtte või 
kindlustusandja andmed, kelle huvides 
vastav vahendaja tegutseb. EIOPA esitab 
igale asjaomaste pädevate siseriiklike 
asutuste registrile hüperlinkide loetelu. 
Pädevad siseriiklikud asutused esitavad 
samamoodi hüperlinke eespool nimetatud 
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EIOPA koostatud nimekirja jaoks. 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kehtestada tulemuslik mitterahaline karistusmehhanism, et 
parandada kindlustusvahenduse valdkonnas nõustamise kvaliteeti ja konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek 627
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 a
Sanktsioonid

1. Liikmesriigid näevad 
kindlustusvahendajatele ette asjakohased 
sanktsioonid, kui kindlustus- või 
edasikindlustusvahendusega tegelev isik 
ei ole liikmesriigis registreeritud ja talle ei 
ole osutatud artikli 1 lõikes 2.
2. Liikmesriigid näevad ette asjakohased 
sanktsioonid kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajatele või -
andjatele, kes ei kasuta registreeritud 
kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajate või artikli 1 
lõikes 2 viidatud isikute kindlustus- või 
edasikindlustusvahenduse teenuseid.
3. Liikmesriigid näevad ette asjakohased 
sanktsioonid, mida kohaldatakse, kui 
kindlustus- või edasikindlustusvahendaja 
või -andja ei järgi käesoleva direktiivi 
kohaselt vastuvõetud siseriiklikke sätteid.
4. Kõik võetud meetmed, mis hõlmavad 
kindlustus- või edasikindlustusvahendaja 
või -andja tegevusega seotud sanktsioone 
või piiranguid, peavad olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ja 
asjaomasele vahendajale teatavaks tehtud. 
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Iga sellise meetme võib vaidlustada selle 
meetme võtnud liikmesriigi kohtutes.

Or. en

Muudatusettepanek 628
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 a
Erisanktsioonid

Kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artikli 9 lõikega 2 teostab EIOPA liidus 
turustatavate, levitatavate või müüdavate 
kindlustus- ja edasikindlustustoodete üle 
järelevalvet ning võib koostöös pädevate 
asutustega ennetavalt kontrollida uusi 
kindlustus- ja edasikindlustustooteid või 
finantsinstrumente enne seda, kui neid 
hakatakse liidus turustama, levitama või 
müüma. EIOPA jälgib ka kindlustus- ja 
edasikindlustusandjate muid 
finantstegevusi ja -tavasid, sealhulgas 
investeerimistegevust.
1. Kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 
artikli 9 lõikega 5 võib EIOPA, kui ta on 
põhjendatud alustel veendunud, et 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud tingimused on 
täidetud, keelata või piirata liidus 
ajutiselt:
(a) teatavate konkreetsete kindlustus- ja 
edasikindlustustoodete, sealhulgas 
teatavate konkreetsete tunnustega 
tervisekindlustus- ja 
kindlustusinvesteerimistoodete 
turustamist, levitamist või müüki; või 
(b) kindlustus- või 
edasikindlustusandjateteatavat liiki 
finantstegevust või -tava, sealhulgas 
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investeerimistegevust.
Sellist keeldu või piirangut võidakse 
kohaldada ning selle osas võidakse 
kohaldada erandeid EIOPA poolt 
kindlaks määratud asjaoludel.
2. EIOPA teeb lõike 1 kohase otsuse 
ainult siis, kui täidetud on kõik järgmised 
tingimused:
(a) pakutav tegevus kujutab endast tõsist 
ohtu kindlustusvõtjate või soodustatud 
isikute kaitsele või finantsturgude 
korrakohasele toimimisele ja 
usaldusväärsusele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele;
(b) vastava kindlustus- või 
edasikindlustustoote, finantsinstrumendi 
või tegevuse suhtes kohaldatavad liidu 
õiguse regulatiivsed nõuded ei maanda 
seda ohtu;
(c) pädev asutus või pädevad asutused ei 
ole rakendanud selle ohu kõrvaldamiseks 
meetmeid või meetmed, mida on 
rakendatud, ei maanda seda ohtu 
piisavalt.
Kui esimeses lõigus esitatud tingimused 
on täidetud, võib EIOPA ennetavalt 
kehtestada lõikes 1 viidatud keelu või 
piirangu enne, kui kindlustus- või 
edasikindlustustoodet on 
kindlustusvõtjatele turustatud või müüdud 
või enne kui finantstegevust või -tava on 
ellu viidud.
3. Meetme võtmisel vastavalt käesolevale 
artiklile võtab EIOPA arvesse ulatust, mil 
määral see meede:
(a) ei avalda finantsturgude tõhususele 
või kindlustusvõtjatele või soodustatud 
isikutele kahjustavat mõju, mis on 
võrreldes meetme kasulikkusega 
ebaproportsionaalne; ning
(b) ei tekita õigusliku arbitraaži riski.
Juhul kui pädev asutus või pädevad 
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asutused on võtnud meetme vastavalt 
artiklile 32, võib EIOPA võtta mis tahes 
lõikes 1 nimetatud meetme, ilma et ta 
peaks esitama oma arvamuse, nagu 
sätestatud artiklis 33.
4. Enne otsust rakendada käesoleva 
artikli kohaselt mis tahes meedet, teavitab 
EIOPA pädevaid asutusi tema poolt 
väljapakutavast meetmest.
4 a. Enne lõike 1 alusel otsuse võtmist 
annab EIOPA teada oma kavatsusest 
kehtestada keelu või piirangu kindlustus-
või edasikindlustustoote või 
finantstegevuse või -tava suhtes, kui 
kindlustus- või edasikindlustustoote või 
finantstegevuse või -tava omadusi ei ole 
kindla ajavahemiku jooksul teataval moel 
muudetud.
5. EIOPA avaldab oma veebilehel teate 
juhul, kui tehakse mis tahes otsus mis 
tahes meetme võtmiseks vastavalt 
käesolevale artiklile. Teates esitatakse 
keelu või piirangu üksikasjad ning 
määratakse kindlaks teate avaldamisele 
järgnev ajavahemik, mille möödumisel 
meetmed jõustuvad. Keeldu või piirangut 
kohaldatakse ainult tegevuste suhtes, mis 
toimuvad pärast meetmete jõustumist.
6. EIOPA vaatab vastavalt lõikele 1 
kohaldatud keelu või piirangu mõju läbi 
asjakohaste ajavahemike tagant, kuid 
vähemalt kord kaheteistkümne kuu 
jooksul. Juhul kui keeldu või piirangut
selle kaheteistkümnekuulise tähtaja 
möödudes ei pikendata, see aegub.
7. EIOPA poolt kooskõlas käesoleva 
artikliga võetud meede on ülimuslik iga 
varasema meetme suhtes, mille pädev 
asutus on võtnud.
8. Komisjon võtab vastavalt artiklile 41 
vastu delegeeritud õigusaktid, milles 
täpsustatakse kriteeriumid ja tegurid, 
millega EIOPA peab arvestama, kui 
määratakse kindlaks, millal tekib lõike 2 
punktis a nimetatud oht investorite 
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kaitsele või finantsturgude korrakohasele 
toimimisele ja usaldusväärsusele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele. Asjaomaste delegeeritud 
õigusaktidega tagatakse, et EIOPA saab 
vajaduse korral ennetavalt tegutseda ja ei 
pea enne meetmete võtmist ootama, kuni 
toodet on turustatud või teatavat tüüpi 
tegevust või tava on rakendatud.

Or. en

Selgitus

Klientide ja kindlustusvahendajateni ulatuva teabe erinevus ning kindlustusandjate poolt 
vahendajatele makstavad vahendustasud kahjustavad praegu tõsiselt kindlustustoodete alase 
nõustamise kvaliteeti. See ei lase pakkuda klientidele tooteid kulutasuval ja vahenditele 
suunatud moel. Euroopa sellekohase poliitilise arutelu praeguse seisu tõttu ning tulemusliku 
ja ühtse õigusraamistiku huvides on aga teise kindlustusvahendite direktiivi nõuetekohane 
vastavusse viimine finantsinstrumentide turgude teise direktiiviga tulemuslik lahendus.

Muudatusettepanek 629
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…] välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 630
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad ette, et pädev asutus 
avaldab mis tahes sanktsiooni või meetme, 
mis on kehtestatud käesoleva direktiivi 

välja jäetud
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rakendamiseks vastu võetud siseriiklike 
sätete rikkumise korral põhjendamatult 
viivitamata koos teabega rikkumise liigi ja 
laadi ja selle eest vastutatavate isikutega, 
välja arvatud juhul, kui selline 
avaldamine ohustaks tõsiselt kindlustus-
ja edasikindlustusturge. Kui avaldamine 
põhjustaks asjaomastele isikutele 
ebaproportsionaalset kahju, avaldavad 
pädevad asutused sanktsioonid 
anonüümselt.

Or. en

Selgitus

Raske on kindlaks määrata, mis põhjustaks „ebaproportsionaalset kahju”. Sanktsioonide 
anonüümne avaldamine peaks piirduma üksnes salajase teabega vastavalt siseriiklikele õigus-
ja haldusnormidele.

Muudatusettepanek 631
Arlene McCarthy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad ette, et pädev asutus 
avaldab mis tahes sanktsiooni või meetme, 
mis on kehtestatud käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vastu võetud siseriiklike 
sätete rikkumise korral põhjendamatult 
viivitamata koos teabega rikkumise liigi ja 
laadi ja selle eest vastutatavate isikutega, 
välja arvatud juhul, kui selline 
avaldamine ohustaks tõsiselt kindlustus-
ja edasikindlustusturge. Kui avaldamine 
põhjustaks asjaomastele isikutele 
ebaproportsionaalset kahju, avaldavad 
pädevad asutused sanktsioonid 
anonüümselt.

Liikmesriigid näevad ette, et pädev asutus
avaldab viivitamatult mis tahes sanktsiooni 
või meetme, mis on kehtestatud käesoleva 
direktiivi rakendamiseks vastu võetud 
siseriiklike sätete rikkumise korral koos 
teabega rikkumise liigi ja laadi ja selle eest 
vastutatavate isikute kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 632
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid näevad ette, et pädev asutus 
avaldab mis tahes sanktsiooni või meetme, 
mis on kehtestatud käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vastu võetud siseriiklike 
sätete rikkumise korral põhjendamatult 
viivitamata koos teabega rikkumise liigi ja 
laadi ja selle eest vastutatavate isikutega, 
välja arvatud juhul, kui selline avaldamine 
ohustaks tõsiselt kindlustus- ja 
edasikindlustusturge. Kui avaldamine 
põhjustaks asjaomastele isikutele 
ebaproportsionaalset kahju, avaldavad 
pädevad asutused sanktsioonid 
anonüümselt.

Liikmesriigid näevad ette, et pädev asutus 
avaldab mis tahes sanktsiooni või meetme, 
mis on kehtestatud käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vastu võetud siseriiklike 
sätete rikkumise korral põhjendamatult 
viivitamata koos teabega rikkumise liigi ja 
laadi ja selle eest vastutatavate isikute 
kohta, välja arvatud juhul, kui selline 
avaldamine ohustaks tõsiselt kindlustus- ja 
edasikindlustusturge. Teave avaldatakse 
asjaomaste pädevate asutuste ja EIOPA 
veebilehel. Kui avaldamine põhjustaks 
asjaomastele isikutele ebaproportsionaalset 
kahju, avaldavad pädevad asutused 
sanktsioonid anonüümselt.

Or. en

Muudatusettepanek 633
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad EIOPAle kord 
aastas koondteabe kõikide lõigete 1 ja 2 
kohaselt kehtestatud haldusmeetmete ja 
sanktsioonide kohta. EIOPA avaldab 
kõnealuse teabe aastaaruandes.

Or. en

Muudatusettepanek 634
Olle Schmidt
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIOPA töötab välja regulatiivsete 
tehniliste standardite eelnõu käesolevas 
artiklis osutatud teabe esitamise 
menetluste ja vormide kohta. EIOPA 
esitab regulatiivsete tehniliste standardite 
eelnõu komisjonile hiljemalt […]*.
Komisjonile antakse volitused võtta 
regulatiivsed tehnilised standardid vastu 
kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 
artiklitega 10–14.
______________
* ELT: palun lisada kuupäev: 18 kuud 
pärast käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 635
Sławomir Nitras

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

On tekkinud õiguslikud kahtlused, kas seda laadi sätteid saab reguleerida ELi tasandil. 
Puuduvad igasugused põhjendatud argumendid, mis võiksid õigustada direktiivi sekkumist 
liikmesriikide poolt määratavate rahaliste karistuste valdkonda. Karistuste määramist 
käsitlevad eeskirjad peaksid arvesse võtma asjaomase liikmesriigi sotsiaalset olustikku ning 
seetõttu tuleks seda laadi sätted kindlaks määrata üksnes siseriiklikul tasandil.
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Muudatusettepanek 636
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) isik, kes tegeleb 
kindlustusvahendusega kõrvaltegevusena
ilma, et oleks esitanud artiklis 4 sätestatud 
deklaratsiooni, või kes on sellise 
deklaratsiooni esitanud, kuid kes ei täida 
artiklis 4 sätestatud nõudeid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 637
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kindlustus- või edasikindlustusandja või 
kindlustus- või edasikindlustusvahendaja, 
kes kasutab selliste isikute 
kindlustusvahenduse või 
edasikindlustusvahenduse teenuseid, kes ei 
ole liikmesriigis registreeritud ja kellele ei 
ole osutatud artikli 1 lõikes 2, ning kes ei 
ole esitanud artikli 4 kohaselt 
deklaratsiooni;

(c) kindlustus- või edasikindlustusandja või 
kindlustus- või edasikindlustusvahendaja, 
kes kasutab selliste isikute 
kindlustusvahenduse või 
edasikindlustusvahenduse teenuseid, kes ei 
ole liikmesriigis registreeritud ja kellele ei 
ole osutatud artikli 1 lõikes 2;

Or. en

Muudatusettepanek 638
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a



PE504.393v01-00 138/159 AM\926838ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avalik teadaanne, milles on märgitud 
füüsiline või juriidiline isik ja rikkumise 
laad;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 639
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) avalik teadaanne, milles on märgitud 
füüsiline või juriidiline isik ja rikkumise 
laad;

(a) hoiatus või avalik teadaanne, milles on 
märgitud füüsiline või juriidiline isik ja 
rikkumise laad;

Or. en

Muudatusettepanek 640
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja korral 
registreerimise tühistamine vastavalt 
artiklile 3;

(c) kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja korral tegevusloa
tühistamine vastavalt artiklile 3;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on saavutada vastavus finantsinstrumentide turgude teise 
direktiiviga (MiFID II). Artikkel vastab nimetatud direktiivi artiklile 75.
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Muudatusettepanek 641
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja või kindlustus-
või edasikindlustusandja juhtorgani liikme
või mis tahes muu füüsilise isiku suhtes, 
kes on rikkumise eest vastutav, kohaldatud 
keeld täita ametikohustusi kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajates või 
kindlustus- või edasikindlustusandjates;

(d) kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja või kindlustus-
või edasikindlustusandja juhtorgani liikme 
suhtes, kes on rikkumise eest vastutav, 
kohaldatud ajutine keeld täita 
ametikohustusi kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajates või 
kindlustus- või edasikindlustusandjates;

Or. en

Muudatusettepanek 642
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja või kindlustus-
või edasikindlustusandja juhtorgani liikme 
või mis tahes muu füüsilise isiku suhtes, 
kes on rikkumise eest vastutav, kohaldatud 
keeld täita ametikohustusi kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajates või 
kindlustus- või edasikindlustusandjates;

(d) kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja või kindlustus-
või edasikindlustusandja juhtorgani liikme 
või mis tahes muu füüsilise isiku suhtes, 
kes on rikkumise eest vastutav, kohaldatud 
keeld täita edasi ametikohustusi 
kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajates või 
kindlustus- või edasikindlustusandjates;

Or. en

Muudatusettepanek 643
Jean-Paul Gauzès
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) juriidilise isiku puhul rahaline 
halduskaristus kuni 10 % kõnealuse 
juriidilise isiku aastasest kogukäibest 
eelmisel majandusaastal; kui juriidiline isik 
on emaettevõtja tütarettevõtja, on 
asjaomane aasta kogukäive selline aasta 
kogukäive, mis tuleneb põhiemaettevõtja 
konsolideeritud aastaaruandest eelmisel 
majandusaastal;

(e) juriidilise isiku puhul rahaline 
halduskaristus kuni 10 % kõnealuse 
juriidilise isiku aastasest kogukäibest 
eelmisel majandusaastal ning 
maksimaalselt 100 000 000 eurot; kui 
juriidiline isik on emaettevõtja 
tütarettevõtja, on asjaomane aasta 
kogukäive selline aasta kogukäive, mis 
tuleneb põhiemaettevõtja konsolideeritud 
aastaaruandest eelmisel majandusaastal;

Or. en

Muudatusettepanek 644
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) füüsilise isiku puhul rahaline 
halduskaristus kuni 5 000 000 euro
ulatuses, või liikmesriigis, kus euro ei ole 
ametlik vääring, vastav summa 
omavääringus käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva seisuga; ning

(f) füüsilise isiku puhul rahaline 
halduskaristus kuni 500 000 euro ulatuses, 
või liikmesriigis, kus euro ei ole ametlik 
vääring, vastav summa omavääringus 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva 
seisuga; ning

Or. en

Selgitus

5 000 000 euro suurune karistus on ebaproportsionaalne ega oleks kunagi füüsilise isiku 
suhtes turu kuritarvitamist käsitleva määruse rikkumise eest kehtestatud halduskaristusena 
asjakohane, võttes eriti arvesse, et teadlike rikkumiste eest tuleb uue turu kuritarvitamist 
käsitleva direktiivi kohaselt karistada kriminaalõiguse alusel.
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Muudatusettepanek 645
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) füüsilise isiku puhul rahaline 
halduskaristus kuni 5 000 000 euro 
ulatuses, või liikmesriigis, kus euro ei ole 
ametlik vääring, vastav summa 
omavääringus käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva seisuga; ning

(f) füüsilise isiku puhul rahaline 
halduskaristus kuni 5 000 000 euro 
ulatuses, või liikmesriigis, kus euro ei ole 
ametlik vääring, vastav summa 
omavääringus käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva seisuga; liikmesriigid 
võivad summat vähendada kooskõlas 
vastavas liikmesriigis juba kehtivate 
muude seaduste ja karistustega; ning

Or. en

Muudatusettepanek 646
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui rikkumisest saadud kasu on võimalik 
kindlaks määrata, tagavad liikmesriigid, 
et maksimumtase ei jääks alla sellise kasu 
kahekordse summa.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 647
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et halduskaristuse 1. Liikmesriigid tagavad, et halduskaristuse 
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või -meetme liigi ja rahalise 
halduskaristuse suuruse 
kindlaksmääramisel võtavad pädevad 
asutused arvesse kõiki asjakohaseid 
asjaolusid, sealhulgas järgmist:

või -meetme laadi ja rahalise 
halduskaristuse suuruse 
kindlaksmääramisel võtavad pädevad 
asutused arvesse kõiki asjakohaseid 
asjaolusid, sealhulgas vajaduse korral
järgmist:

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku tekstist võib järeldada, et artikkel on vahetult kohaldatav ning et 
siseriiklikus õiguses võib täpsustada ainult täiendavaid üksikasju. Peab olema täiesti selge, et 
liikmesriigid võivad siseriiklikus õiguses täpsustada kriteeriume ja nende 
kohaldamistingimusi.

Muudatusettepanek 648
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vastutava füüsilise või juriidilise isiku 
finantsseisundi tugevus, nagu seda näitab 
vastutava juriidilise isiku kogukäive või 
vastutava füüsilise isiku aastane 
sissetulek;

(c) vastutava füüsilise või juriidilise isiku 
finantsseisundi tugevus;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse see artikkel vastavusse finantsinstrumentide turgude teise 
direktiivi (MiFID II) artikliga 76.

Muudatusettepanek 649
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2



AM\926838ET.doc 143/159 PE504.393v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EIOPA annab välja suunised 
pädevatele asutustele kooskõlas määruse 
(EL) nr 1094/2010 artikliga 16 
haldusmeetmete ja -karistuste liikide ning 
rahaliste halduskaristuste suuruse kohta.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 650
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. EIOPA annab välja suunised 
pädevatele asutustele kooskõlas määruse 
(EL) nr 1094/2010 artikliga 16 
haldusmeetmete ja -karistuste liikide ning 
rahaliste halduskaristuste suuruse kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Peab olema täiesti selge, et liikmesriigid võivad siseriiklikus õiguses täpsustada kriteeriume 
ja nende kohaldamistingimusi. Seepärast ei peaks selle kohta EIOPA suuniseid olema, kuna 
need puudutaksid küsimusi, mis on tavaliselt – vähemalt paljudes liikmesriikides – seaduses 
sätestatud.

Muudatusettepanek 651
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
vastuvõtvate liikmesriikide õigust võtta 

3. Käesolev direktiiv ei mõjuta 
vastuvõtvate liikmesriikide õigust võtta 
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meetmeid, et takistada üldistes huvides 
vastuvõetud õigus- või haldusnormide 
eiramist nende territooriumil või selle eest 
karistada. See hõlmab võimalust takistada 
eeskirju rikkunud kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajatel alustada uut 
tegevust nende territooriumil.

meetmeid, et takistada üldistes huvides 
vastuvõetud õigus- või haldusnormide 
eiramist nende territooriumil või selle eest 
karistada. See hõlmab võimalust takistada 
eeskirju rikkunud kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajatel alustada uut 
tegevust nende territooriumil. 
Liikmesriigid võivad otsustada mitte 
kehtestada eeskirju halduskaristuste 
kohta rikkumiste eest, mille suhtes 
kohaldatakse kriminaalkaristust.

Or. en

Selgitus

Eeskirjade kehtestamine artiklis 29 nimetatud juhtudel kohaldatavate halduskaristuste kohta 
ei peaks olema kohustuslik, kui karistusi kohaldatakse siseriikliku kriminaalõigussüsteemi 
alusel.

Muudatusettepanek 652
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused kehtestavad tõhusa korra, et 
soodustada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vastu võetud siseriiklike
sätete rikkumisest teatamist pädevatele 
asutustele.

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused kehtestavad tõhusa korra, et 
soodustada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vastu võetud sätete 
rikkumisest teatamist pädevatele 
asutustele.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse vastavust finantsinstrumentide turgude teise direktiivi 
(MiFID II) artikliga 77. 
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Muudatusettepanek 653
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused kehtestavad tõhusa korra, et 
soodustada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vastu võetud siseriiklike 
sätete rikkumisest teatamist pädevatele 
asutustele.

1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad 
asutused kehtestavad tõhusa korra, et 
soodustada käesoleva direktiivi 
rakendamiseks vastu võetud siseriiklike 
sätete võimalikust või tegelikust
rikkumisest teatamist pädevatele 
asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 654
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kindlustus- või edasikindlustusandjate 
või vahendajate nende töötajate
asjakohane kaitse, kes teatavad kindlustus-
või edasikindlustusandjates või 
vahendajates toimepandud rikkumistest;
ning

(b) nende isikute asjakohane kaitse,
sealhulgas vajaduse korral nende 
anonüümsuse tagamine, kes teatavad
komisjonile toimepandud rikkumistest;
ning

Or. en

Muudatusettepanek 655
Sven Giegold
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kindlustus- või edasikindlustusandjate 
või vahendajate nende töötajate 
asjakohane kaitse, kes teatavad kindlustus-
või edasikindlustusandjates või 
vahendajates toimepandud rikkumistest;
ning

(b) nende töötajate asjakohane kaitse, kes 
teatavad kindlustus- või 
edasikindlustusandjates või vahendajates 
toimepandud rikkumistest; ning

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taotletakse vastavust finantsinstrumentide turgude teise direktiivi 
(MiFID II) artikliga 77. 

Muudatusettepanek 656
Krišjānis Kariņš

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad EIOPA-le kord 
aastas koondteabe kõikide artikli 26 
kohaselt kehtestatud haldusmeetmete ja -
karistuste kohta.

Pädev asutus esitab EIOPA-le kord aastas 
koondteabe kõikide artikli 26 kohaselt 
kehtestatud haldusmeetmete ja -karistuste 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 657
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 31 a
Euroopa Kindlustus- ja 
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Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 
ajutise sekkumise volitused
1. Kooskõlas määruse (EL) nr 1094/2010 
artikli 9 lõikega 5 võib EIOPA, kui 
lõigetes 2 ja 3 sätestatud tingimused on 
täidetud, keelata või piirata liidus ajutiselt 
järgmist:
(a) teatavat liiki finantstegevuse 
kavandamine, turustamine, jaotamine või 
müümine või 
(b) teatavat liiki finantstegevus või -tava.
Sellist keeldu või piirangut võidakse 
kohaldada ning nende osas võidakse 
kohaldada erandeid EIOPA poolt 
kindlaks määratud asjaoludel.
2. EIOPA teeb lõike 1 kohase otsuse 
ainult siis, kui täidetud on järgmised 
tingimused:
(a) kavandatav tegevus kujutab endast 
tõsist tarbijakaitseprobleemi või ohtu 
finantsturgude korrakohasele toimimisele 
ja usaldusväärsusele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele;
(b) vastava instrumendi või tegevuse 
suhtes kohaldatavad liidu õiguse 
regulatiivsed nõuded ei maanda seda 
ohtu.
3. Käesolevale artiklile vastavalt meetme 
võtmisel tagab EIOPA, et meede:
(a) ei avalda finantsturgude tõhususele 
või kindlustusvõtjatele kahjustavat mõju, 
mis on võrreldes meetme kasulikkusega 
ebaproportsionaalne; ning
(b) ei tekita õigusliku arbitraaži riski.
4. Enne otsust rakendada käesoleva 
artikli kohaselt mis tahes meedet, teavitab 
EIOPA pädevaid asutusi tema poolt 
väljapakutavast meetmest.
5. Otsuse korral rakendada käesoleva 
artikli kohaselt mis tahes meedet avaldab 
EIOPA oma veebisaidil sellekohase teate. 
Teates esitatakse ajutise keelu või 
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piirangu üksikasjad ning määratakse 
kindlaks ajavahemik pärast selle teate 
avaldamist, mille möödumisel meetmed 
jõustuvad. Ajutist keeldu või piirangut 
kohaldatakse ainult tegevuste suhtes, mis 
toimuvad pärast meetmete jõustumist.
6. EIOPA vaatab vastavalt lõikele 1 
kohaldatud keelu või piirangu mõju läbi 
asjakohaste ajavahemike tagant, kuid 
vähemalt kord kolme kuu jooksul. Juhul 
kui keeldu või piirangut selle 
kolmekuulise tähtaja möödudes ei 
pikendata, see aegub.
7. EIOPA poolt kooskõlas käesoleva
artikliga võetud meede on ülimuslik 
pädeva asutuse poolt võetud iga varasema 
meetme üle.
8. Komisjon võtab delegeeritud 
õigusaktidega vastu meetmed, milles 
täpsustatakse kriteeriumid ja tegurid, 
mille põhjal tehakse kindlaks, kas on 
tekkinud lõike 2 punktis a osutatud 
märkimisväärne probleem seoses 
investorite kaitsega või oht finantsturgude 
korrakohasele toimimisele ja 
usaldusväärsusele või liidu 
finantssüsteemi kui terviku või selle osa 
stabiilsusele.
Need tegurid ja kriteeriumid hõlmavad 
järgmist:
– instrumendi keerukuse aste ja 
instrumendi suhe selle kliendi liigiga, 
kellele instrumenti turustatakse ja 
müüakse;
– instrumendi, teenuse või tegevuse 
uuendlikkus;
– finantsvõimendus, mida toode või 
tegevus annab.

Or. en

Muudatusettepanek 658
Werner Langen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 34 vastu delegeeritud õigusakte 
seoses artiklitega 8, 17, 23, 24 ja 25.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 659
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

[…] välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 660
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artiklitega 8, 17, 23, 24 
ja 25, jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artiklitega 8, 17, 23, 24 
ja 25, jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kolme kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
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tähtaega kahe kuu võrra. tähtaega kolme kuu võrra. Kui 
delegeeritud õigusakt esitatakse vahetult 
enne pühi või pühade ajal, arvestatakse 
aega esimese pärast pühi toimuva 
täiskogu istungjärgu alguskuupäevast. 
Igal juhul võib seda tähtaega, 
ajapikendus kaasa arvatud, pikendada 
selliselt, et see hõlmab kuni kolme 
täiskogu istungjärku.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tagada Euroopa Parlamendile kohane roll delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmise protsessis.

Muudatusettepanek 661
Sharon Bowles

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artiklitega 8, 17, 23, 24 
ja 25, jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artiklitega 8, 17, 23, 24 
ja 25, jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kolme kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on mõlemad enne 
nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kolme kuu võrra.

Or. en

Muudatusettepanek 662
Sharon Bowles
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34 a
Lisasätted regulatiivsete tehniliste 

standardite eelnõude kohta
1. Olenemata tähtaegadest, mis on ette 
nähtud regulatiivsete tehniliste 
standardite eelnõude esitamiseks 
komisjonile, lepitakse kokku nende 
järkjärguline esitamine 12, 18 ja 24 kuu 
järel.
2. Komisjon ei võta vastu regulatiivseid 
tehnilisi standardeid, kui Euroopa 
Parlamendi kontrolliaeg lüheneb 
töövaheaja tõttu vähem kui kahe kuuni, 
kaasa arvatud ajapikendus.
3. Euroopa järelevalveasutused võivad 
regulatiivsete tehniliste standardite 
ettevalmistamise eri etappidel 
konsulteerida Euroopa Parlamendiga, 
eriti juhul, kui on probleeme esimese 
tasandi teksti kohaldamisalaga.
4. Kui Euroopa Parlamendi pädev 
komisjon on regulatiivsed tehnilised 
standardid hääletusel tagasi lükanud ning 
järgmise täiskogu istungjärguni on aega 
alla kahe nädala, on parlamendil õigus 
pikendada tähtaega ülejärgmise 
istungjärguni.
5. Regulatiivse tehnilise standardi 
tagasilükkamise korral ja juhul, kui 
tuvastatud probleemid on piiratud 
ulatusega, võib komisjon vastu võtta 
kiirendatud ajakava muudetud 
ettepanekute esitamiseks.
6. Komisjon tagab, et kõikidele 
parlamendi järelevalverühma 
küsimustele, mis on esitatud ametlikult 
pädeva parlamendikomisjoni esimehe 
vahendusel, vastatakse kiiresti enne 
määruse eelnõu vastuvõtmist.
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Or. en

Muudatusettepanek 663
Sven Giegold

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Viis aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist vaatab komisjon käesoleva 
direktiivi läbi. Läbivaatamine sisaldab 
üldist uuringut käesolevas direktiivis 
kehtestatud eeskirjade praktilise 
kohaldamise kohta, võttes hoolikalt arvesse 
nii jaeinvesteerimistoodete turgude arengut 
kui ka kogemusi, mis on saadud käesoleva 
direktiivi ja investeerimistoodete 
põhiteabedokumente käsitleva määruse 
ning [teise finantsinstrumentide turgude 
direktiivi] praktilise kohaldamise käigus.
Läbivaatamine kajastab käesoleva 
direktiivi sätete võimalikku kohaldamist 
direktiivi 2003/41/EÜ reguleerimisalasse 
kuuluvate toodete suhtes. Kõnealune 
läbivaatamine hõlmab ka konkreetset 
analüüsi artikli 17 lõike 2 mõju kohta, 
võttes arvesse konkurentsiolukorda 
lepingute vahendusteenuste turul, välja 
arvatud direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 
sätestatud kindlustusliikide lepingute 
puhul, ning artikli 17 lõikes 2 osutatud 
kohustuste mõju kohta 
kindlustusvahendajatele, kes on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad.

1. Kolm aastat pärast käesoleva direktiivi
artiklites 15–20 ning 24 ja 25 sisalduvate 
kohustuslikku avalikustamist käsitletavate 
sätete jõustumist vaatab komisjon 
käesoleva direktiivi läbi. Läbivaatamine 
sisaldab üldist uuringut käesolevas 
direktiivis kehtestatud eeskirjade praktilise 
kohaldamise kohta, võttes hoolikalt arvesse 
nii jaeinvesteerimistoodete turgude arengut 
kui ka kogemusi, mis on saadud käesoleva 
direktiivi ja investeerimistoodete 
põhiteabedokumente käsitleva määruse 
ning [teise finantsinstrumentide turgude 
direktiivi] praktilise kohaldamise käigus.
Läbivaatamine kajastab käesoleva 
direktiivi sätete võimalikku kohaldamist 
direktiivi 2003/41/EÜ reguleerimisalasse 
kuuluvate toodete suhtes. Kõnealune 
läbivaatamine hõlmab ka konkreetset 
analüüsi artikli 17 lõike 2 mõju kohta, 
võttes arvesse konkurentsiolukorda 
lepingute vahendusteenuste turul, välja 
arvatud direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 
sätestatud kindlustusliikide lepingute 
puhul, ning artikli 17 lõikes 2 osutatud 
kohustuste mõju kohta 
kindlustusvahendajatele, kes on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad.

Or. en

Selgitus

EIOPAl ei oleks viie aasta möödumisel direktiivi jõustumisest võimalik kontrollida 
kohustusliku avalikustamise nõude rakendamise mõju. Selle põhjuseks on asjaolu, et vähemalt 
komisjoni ettepanekus nähakse ette, et kohustusliku avalikustamise nõue jõustub alles viis 
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aastat pärast direktiivi jõustumist. Seega peaks kohustusliku avalikustamise nõude tegeliku 
jõustumise aasta olema mõju hindamise lähtepunktiks Käesolev muudatusettepanek põhineb 
EIOPA ettepanekul.

Muudatusettepanek 664
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Viis aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist vaatab komisjon käesoleva 
direktiivi läbi. Läbivaatamine sisaldab 
üldist uuringut käesolevas direktiivis 
kehtestatud eeskirjade praktilise 
kohaldamise kohta, võttes hoolikalt arvesse 
nii jaeinvesteerimistoodete turgude arengut 
kui ka kogemusi, mis on saadud käesoleva 
direktiivi ja investeerimistoodete 
põhiteabedokumente käsitleva määruse 
ning [teise finantsinstrumentide turgude 
direktiivi] praktilise kohaldamise käigus.
Läbivaatamine kajastab käesoleva 
direktiivi sätete võimalikku kohaldamist 
direktiivi 2003/41/EÜ reguleerimisalasse 
kuuluvate toodete suhtes. Kõnealune 
läbivaatamine hõlmab ka konkreetset 
analüüsi artikli 17 lõike 2 mõju kohta, 
võttes arvesse konkurentsiolukorda 
lepingute vahendusteenuste turul, välja 
arvatud direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 
sätestatud kindlustusliikide lepingute 
puhul, ning artikli 17 lõikes 2 osutatud 
kohustuste mõju kohta 
kindlustusvahendajatele, kes on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad.

1. Viis aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist vaatab komisjon pärast 
Euroopa järelevalveasutuste 
ühiskomiteega konsulteerimist käesoleva 
direktiivi läbi ning esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esimese 
aruande. Läbivaatamine sisaldab üldist 
uuringut käesolevas direktiivis kehtestatud 
eeskirjade praktilise kohaldamise kohta, 
võttes hoolikalt arvesse nii 
jaeinvesteerimistoodete turgude arengut 
kui ka kogemusi, mis on saadud käesoleva 
direktiivi ja investeerimistoodete 
põhiteabedokumente käsitleva määruse
ning [teise finantsinstrumentide turgude 
direktiivi] praktilise kohaldamise käigus.
Läbivaatamine kajastab käesoleva 
direktiivi sätete võimalikku kohaldamist 
direktiivi 2003/41/EÜ reguleerimisalasse 
kuuluvate toodete suhtes. Kõnealune 
läbivaatamine hõlmab ka konkreetset 
analüüsi artikli 17 lõike 2 mõju kohta, 
võttes arvesse konkurentsiolukorda 
lepingute vahendusteenuste turul, välja 
arvatud direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 
sätestatud kindlustusliikide lepingute 
puhul, ning artikli 17 lõikes 2 osutatud 
kohustuste mõju kohta 
kindlustusvahendajatele, kes on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad.

Or. en



PE504.393v01-00 154/159 AM\926838ET.doc

ET

Muudatusettepanek 665
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Viis aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist vaatab komisjon käesoleva 
direktiivi läbi. Läbivaatamine sisaldab 
üldist uuringut käesolevas direktiivis 
kehtestatud eeskirjade praktilise 
kohaldamise kohta, võttes hoolikalt 
arvesse nii jaeinvesteerimistoodete turgude 
arengut kui ka kogemusi, mis on saadud 
käesoleva direktiivi ja investeerimistoodete 
põhiteabedokumente käsitleva määruse 
ning [teise finantsinstrumentide turgude 
direktiivi] praktilise kohaldamise käigus.
Läbivaatamine kajastab käesoleva 
direktiivi sätete võimalikku kohaldamist 
direktiivi 2003/41/EÜ reguleerimisalasse 
kuuluvate toodete suhtes. Kõnealune
läbivaatamine hõlmab ka konkreetset 
analüüsi artikli 17 lõike 2 mõju kohta, 
võttes arvesse konkurentsiolukorda 
lepingute vahendusteenuste turul, välja 
arvatud direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 
sätestatud kindlustusliikide lepingute 
puhul, ning artikli 17 lõikes 2 osutatud
kohustuste mõju kohta 
kindlustusvahendajatele, kes on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad.

1. Komisjon uurib käesolevas direktiivis 
kehtestatud eeskirjade praktilist 
kohaldamist, võttes hoolikalt arvesse nii 
jaeinvesteerimistoodete turgude arengut 
kui ka kogemusi, mis on saadud käesoleva 
direktiivi ja investeerimistoodete 
põhiteabedokumente käsitleva määruse 
ning [teise finantsinstrumentide turgude 
direktiivi] praktilise kohaldamise käigus.
Uurimine kajastab käesoleva direktiivi 
sätete võimalikku kohaldamist direktiivi 
2003/41/EÜ reguleerimisalasse kuuluvate 
toodete suhtes. Kõnealune uurimine
hõlmab ka konkreetset analüüsi artikli 17 
lõike 2 mõju kohta, võttes arvesse 
konkurentsiolukorda lepingute 
vahendusteenuste turul, välja arvatud 
direktiivi 2002/83/EÜ I lisas sätestatud 
kindlustusliikide lepingute puhul, ning 
artikli 17 lõikes 2 osutatud kohustuste 
mõju kohta kindlustusvahendajatele, kes on 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad.

Or. de

Selgitus

Direktiivi läbivaatamine viis aastat pärast selle jõustumist ei ole mõttekas, kuna 
kahjukindlustustoodete puhul kestab üleminekuperiood viis aastat ja direktiivi ei kohaldata 
täies ulatuses, kuni see periood ei ole lõppenud.

Muudatusettepanek 666
Sven Giegold
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ühe aasta möödumisel käesoleva 
direktiivi jõustumisest viib EIOPA läbi 
ELi liikmesriikide mitmesuguste 
kindlustusturgude hindamise. Selle 
analüüsiga hinnatakse ja võrreldakse 
järgmist:
(1) tarbijate kindlustuskatte ja tegelike 
väljamaksete omavahelist suhet, et välja 
selgitada, mil määral tarbijad on kaitstud 
toodete ja kindlustusandjatega seotud 
riskide vastu; 
(2) vahenduskulusid, mida eri 
liikmesriikide kindlustusturgude tarbijad 
peavad kandma. EIOPA avaldab selle 
hindamise metoodika ja tulemused 
aruandena.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on suurendada teadmisi ELi liikmesriikide mitmesuguste 
kindlustusturgude struktuuri ja toimimise kohta, et välja selgitada parimad tavad ning 
edendada kogemuste omandamist tulemuslikumate meetmete rakendamiseks.

Muudatusettepanek 667
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pärast Euroopa järelevalveasutuste 
ühiskomiteega konsulteerimist esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esimese aruande.

2. Pärast Euroopa järelevalveasutuste 
ühiskomiteega konsulteerimist esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule analüüsi tulemused.

Or. de
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Muudatusettepanek 668
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EIOPA koostab X. Xks 20XX [neli 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist] käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta teise aruande ning 
pärast seda vähemalt kord kahe aasta 
jooksul. EIOPA konsulteerib enne oma 
aruande avalikustamist ESMAga.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 669
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EIOPA koostab X. Xks 20XX [neli
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist] käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta teise aruande ning 
pärast seda vähemalt kord kahe aasta
jooksul. EIOPA konsulteerib enne oma 
aruande avalikustamist ESMAga.

3. EIOPA koostab X. Xks 20XX [kaks
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist] käesoleva direktiivi 
kohaldamise kohta teise aruande ning 
pärast seda iga aasta aruande. EIOPA 
konsulteerib enne oma aruande 
avalikustamist ESMAga.

Or. en

Muudatusettepanek 670
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolmandas aruandes, mis tuleb 
koostada X. Xks 20XX [kaks aastat pärast 
direktiivi jõustumist], hindab EIOPA 
kindlustusvahendajate turgude struktuuri.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 671
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. EIOPA poolt X. Xks 20XX [neli aastat 
pärast direktiivi jõustumist] koostatavas 
aruandes, nagu on osutatud lõikes 3, 
analüüsitakse, kas artikli 10 lõikes 1 
osutatud pädevatel asutustel on oma 
ülesannete täitmiseks piisavad volitused ja 
asjakohased ressursid.

5. EIOPA poolt X. Xks 20XX [kaks aastat 
pärast direktiivi jõustumist] koostatavas 
aruandes, nagu on osutatud lõikes 3, 
analüüsitakse, kas artikli 10 lõikes 1 
osutatud pädevatel asutustel on oma 
ülesannete täitmiseks piisavad volitused ja 
asjakohased ressursid.

Or. en

Muudatusettepanek 672
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. EIOPA poolt X. Xks 20XX [neli aastat 
pärast direktiivi jõustumist] koostatavas 
aruandes, nagu on osutatud lõikes 3, 
analüüsitakse, kas artikli 10 lõikes 1
osutatud pädevatel asutustel on oma 
ülesannete täitmiseks piisavad volitused ja 
asjakohased ressursid.

5. Komisjon analüüsib, kas pädevatel 
asutustel on oma ülesannete täitmiseks 
piisavad volitused ja asjakohased ressursid.
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Or. de

Muudatusettepanek 673
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 3 osutatud aruandes analüüsitakse 
vähemalt järgmisi asjaolusid:

välja jäetud

(a) muutused kindlustusvahendajate turu 
struktuuris;
(b) muutused piiriüleses tegevuses;
(c) vahehinnang nõuannete ja 
müügimeetodite kvaliteedi paranemise 
kohta ning käesoleva direktiivi mõju 
kohta nendele kindlustusvahendajatele, 
kes on väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad.

Or. de

Muudatusettepanek 674
Werner Langen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Sama aruanne peab sisaldama ka 
EIOPA hinnangut käesoleva direktiivi 
mõju kohta.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 675
Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahjukindlustustoodete iseärasusi peab 
aga arvesse võtma teise tasandi suunistes. 
Kooskõlas finantsinstrumentide turgude 
teise direktiivi artiklis 3 esitatud 
samalaadse põhimõttega tuleks kaaluda 
analoogset kindlustuste süsteemi direktiivi 
rakendamisel riigi tasandil ning 
ühiskomitee suunistes. Isikud, kes 
tegelevad kindlustusvahendusega seoses 
kindlustusinvesteerimistoodetega, peaksid 
täitma kõigi kindlustuslepingute suhtes 
kohaldatavaid tegevusnõudeid ning 
kindlustusinvesteerimistoodete suhtes 
kohaldatavaid rangemaid nõudeid. 
Igaüks, kes vahendab 
kindlustusinvesteerimistooteid, tuleb 
registreerida kindlustusvahendajana. 

Or. en


