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Tarkistus 365
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Eturistiriitojen ehkäisemiseksi 
jäsenvaltioiden on säädettävä määräyksiä 
sen varmistamiseksi, että 
vakuutusedustajat ja vakuutusyritysten 
työntekijät ilmoittavat asiakkaille, onko 
kyseessä
i) asiakkaan puolesta toimiva edustaja, ja 
mikäli annetaan vakuutusneuvontaa, 
onko se riippumatonta ja pohjautuuko se 
riittävän monien markkinoilla tarjolla 
olevien vakuutussopimusten analyysiin;
ii) yhden tai useamman vakuutusyrityksen 
nimissä ja lukuun toimiva edustaja, ja 
mikäli annetaan vakuutusneuvontaa, 
pohjautuuko se yhden vai useamman 
vakuutusyrityksen tuotteiden analyysiin;
tai
iii) vakuutusyrityksen työntekijä, ja mikäli 
annetaan vakuutusneuvontaa, että se 
pohjautuu yksinomaan vakuutusyrityksen 
tarjoamien tuotteiden analyysiin.

Or. en

Tarkistus 366
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Eturistiriitojen ehkäisemiseksi 
jäsenvaltioiden on säädettävä määräyksiä 
sen varmistamiseksi, että 
vakuutusedustajat ja vakuutusyritysten 
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työntekijät ilmoittavat asiakkaille, onko 
kyseessä
i) asiakkaan puolesta toimiva edustaja, ja 
mikäli annetaan vakuutusneuvontaa, 
onko se riippumatonta ja pohjautuuko se 
riittävän monien markkinoilla tarjolla 
olevien vakuutussopimusten analyysiin;
ii) yhden tai useamman vakuutusyrityksen 
nimissä ja lukuun toimiva edustaja, ja 
mikäli annetaan vakuutusneuvontaa, 
pohjautuuko se yhden vai useamman 
vakuutusyrityksen tuotteiden analyysiin;
tai
iii) vakuutusyrityksen työntekijä, ja mikäli 
annetaan vakuutusneuvontaa, että se 
pohjautuu yksinomaan vakuutusyrityksen 
tarjoamien vakuutustuotteiden analyysiin.

Or. en

Tarkistus 367
Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Eturistiriitojen ehkäisemiseksi 
jäsenvaltioiden on säädettävä määräyksiä 
sen varmistamiseksi, että 
vakuutusedustajat ja vakuutusyritysten 
työntekijät ilmoittavat asiakkaille, onko 
kyseessä
i) asiakkaan puolesta toimiva edustaja, 
joka antaa vakuutusneuvontaa, joka 
pohjautuu riittävän monien markkinoilla 
tarjolla olevien vakuutussopimusten 
analyysiin;
ii) yhden tai useamman vakuutusyrityksen 
nimissä ja lukuun toimiva edustaja, ja 
mikäli annetaan vakuutusneuvontaa, 
pohjautuuko se yhden vai useamman 
vakuutusyrityksen tuotteiden analyysiin;
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tai
iii) vakuutusyrityksen työntekijä, ja mikäli 
annetaan vakuutusneuvontaa, että se 
pohjautuu yksinomaan vakuutusyrityksen 
tarjoamien tuotteiden analyysiin.

Or. en

Tarkistus 368
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutusedustajan – myös sidoksissa 
olevan vakuutusedustajan – on annettava 
asiakkaalle ennen vakuutussopimuksen 
tekemistä ainakin seuraavat tiedot:

1. Vakuutusedustajan on annettava 
asiakkaalle ennen vakuutussopimuksen tai 
vakuutuspaketin tekemistä ainakin 
seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on johdonmukaisuus MiFID II -direktiivin kanssa.

Tarkistus 369
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutusedustajan – myös sidoksissa 
olevan vakuutusedustajan – on annettava 
asiakkaalle ennen vakuutussopimuksen 
tekemistä ainakin seuraavat tiedot:

1. Vakuutusedustajan on annettava 
asiakkaalle ennen vakuutussopimuksen 
tekemistä ainakin seuraavat tiedot:

Or. en
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Tarkistus 370
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutusedustajan – myös sidoksissa 
olevan vakuutusedustajan – on annettava 
asiakkaalle ennen vakuutussopimuksen 
tekemistä ainakin seuraavat tiedot:

1. Vakuutusedustajan on annettava 
asiakkaalle ennen vakuutussopimuksen 
tekemistä ainakin seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Olemme poistaneet ilmoitusmenettelyn. Edustajan tyypin täsmentäminen ei ole tarpeen, sillä 
"vakuutusedustaja" kattaa kaikki.

Tarkistus 371
Peter Simon, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) omistaako se suoraan tai välillisesti yli 
10 prosentin osuuden jonkin tietyn 
vakuutusyrityksen äänimäärästä tai 
pääomasta;

a) omistaako se suoraan tai välillisesti 
osuuden jonkin tietyn vakuutusyrityksen 
äänimäärästä tai pääomasta;

Or. de

Tarkistus 372
Peter Simon, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) omistaako jokin tietty vakuutusyritys tai b) omistaako jokin tietty vakuutusyritys tai 
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tällaisen yrityksen emoyritys suoraan tai 
välillisesti yli 10 prosentin osuuden 
vakuutusedustajan äänimäärästä tai 
pääomasta;

tällaisen yrityksen emoyritys suoraan tai 
välillisesti osuuden vakuutusedustajan 
äänimäärästä tai pääomasta;

Or. de

Tarkistus 373
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) antaako se neuvontaa tasapuolisen 
analyysin perusteella; tai

i) antaako se neuvontaa asiakkaiden 
tarpeiden, taloudellisen tilanteen ja 
asiakkaan edun arvioinnin pohjalta; tai

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on johdonmukaisuus MiFID II -direktiivin kanssa.

Tarkistus 374
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) antaako se neuvontaa tasapuolisen 
analyysin perusteella; tai

i) antaako se riippumatonta neuvontaa, 
joka pohjautuu riittävän monien 
markkinoilla tarjolla olevien 
vakuutustuotteiden analyysiin; tai

Or. en
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Tarkistus 375
Peter Simon, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) se neuvontaa tasapuolisen 
analyysin perusteella; tai

i) se neuvontaa riippumattomasti; tai

Or. de

Tarkistus 376
Sari Essayah, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) antaako se neuvontaa tasapuolisen 
analyysin perusteella; tai

i) antaako se riippumatonta neuvontaa 
tasapuolisen analyysin perusteella; tai

Or. en

Tarkistus 377
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) antaako se neuvontaa tasapuolisen 
analyysin perusteella; tai

i) antaako se riippumatonta neuvontaa 
tasapuolisen analyysin perusteella; tai

Or. en

Tarkistus 378
Philippe De Backer
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) onko sen sopimusvelvoitteen nojalla 
työskenneltävä vakuutusedustusalalla 
yksinomaan yhden tai useamman 
vakuutusyrityksen kanssa. Tällöin sen on 
ilmoitettava kyseisten vakuutusyritysten 
nimet; taikka

ii) antaako se neuvontaa, joka pohjautuu 
rajoitettua määrää vakuutustuotteita 
koskevaan analyysiin. Tällöin sen on 
ilmoitettava niiden vakuutusyritysten 
nimet, joiden kanssa se saa työskennellä 
ja työskentelee; taikka

Or. en

Tarkistus 379
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) että se ei sopimusvelvoitteen nojalla 
ole velvollinen toimimaan 
vakuutusedustusalalla yksinomaan yhden 
tai useamman vakuutusyrityksen kanssa 
ja että se ei anna neuvontaa tasapuolisen 
analyysin perusteella. Tällöin sen on 
ilmoitettava niiden vakuutusyritysten 
nimet, joiden kanssa se saa työskennellä 
ja työskentelee; 

iii) että se ei anna neuvontaa;

Or. en

Tarkistus 380
Peter Simon, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) että se ei sopimusvelvoitteen nojalla ole 
velvollinen toimimaan 

iii) että se ei sopimusvelvoitteen nojalla ole 
velvollinen toimimaan 
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vakuutusedustusalalla yksinomaan yhden 
tai useamman vakuutusyrityksen kanssa ja 
että se ei anna neuvontaa tasapuolisen 
analyysin perusteella. Tällöin sen on 
ilmoitettava niiden vakuutusyritysten 
nimet, joiden kanssa se saa työskennellä ja 
työskentelee;

vakuutusedustusalalla yksinomaan yhden 
tai useamman vakuutusyrityksen kanssa ja 
että se ei anna neuvontaa 
riippumattomasti. Tällöin sen on 
ilmoitettava niiden vakuutusyritysten 
nimet, joiden kanssa se saa työskennellä ja 
työskentelee;

Or. de

Tarkistus 381
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) että se ei sopimusvelvoitteen nojalla ole 
velvollinen toimimaan 
vakuutusedustusalalla yksinomaan yhden 
tai useamman vakuutusyrityksen kanssa ja 
että se ei anna neuvontaa tasapuolisen 
analyysin perusteella. Tällöin sen on 
ilmoitettava niiden vakuutusyritysten 
nimet, joiden kanssa se saa työskennellä ja
työskentelee;

iii) että se ei sopimusvelvoitteen nojalla ole 
velvollinen toimimaan 
vakuutusedustusalalla yksinomaan yhden 
tai useamman vakuutusyrityksen kanssa ja 
että se ei anna neuvontaa asiakkaiden 
tarpeiden arvioinnin perusteella. Tällöin 
sen on ilmoitettava niiden 
vakuutusyritysten nimet, joiden kanssa se 
saa työskennellä ja työskentelee;

Or. en

Tarkistus 382
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) minkä luonteisen korvauksen se saa 
vakuutussopimuksen osalta;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 383
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) minkä luonteisen korvauksen se saa 
vakuutussopimuksen osalta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos edustaja veloittaa maksuja, ne on aina ilmoitettava asiakkaalle. Asiakkailta ei saisi evätä 
tietoja korvauksista, sillä ne muodostavat osan asiakkaiden päätöksentekoprosessia.

Tarkistus 384
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) minkä luonteisen korvauksen se saa
vakuutussopimuksen osalta;

d) minkä luonteisen korvauksen se tulee 
saamaan tarjottavan tai harkittavan
vakuutussopimuksen osalta;

Or. en

Tarkistus 385
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) minkä luonteisen korvauksen se saa 
vakuutussopimuksen osalta;

d) minkä luonteisen ja suuruisen
korvauksen se saa suoraan tai välillisesti
vakuutussopimuksen osalta;
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Or. en

Tarkistus 386
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) minkä luonteisen korvauksen se saa 
vakuutussopimuksen osalta;

d) minkä luonteisen ja suuruisen
korvauksen se saa vakuutussopimuksen 
osalta;

Or. de

Tarkistus 387
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) minkä luonteisen korvauksen se saa
vakuutussopimuksen osalta;

d) vakuutussopimuksen osalta saatavan 
korvauksen tarkka luonne;

Or. en

Tarkistus 388
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – e alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

e) työskenteleekö se vakuutussopimuksen 
osalta

e) työskenteleekö se vakuutussopimuksen
ja mahdollisesti tarjottavien 
oheispalvelujen tai -tuotteiden osalta

Or. en
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Tarkistus 389
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – e alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) sekä i alakohdan että ii alakohdan 
yhdistelmän perusteella;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Riippumaton neuvonta riippuu ratkaisevalla tavalla edustajan saamasta korvauksesta, joka 
perustuu asiakkaan maksamaan palkkioon, sillä edustajan korvaus ei riipu vakuutusyrityksen 
maksamasta provisiosta. Edustajat voivat sitoutua tiettyyn vakuutuksenantajaan, mutta 
"rusinoiden poimiminen pullasta" olisi jätettävä pois, ettei kuluttajalle aiheutuisi 
kaksinkertaisia kustannuksia eikä edustajien välinen kilpailu lisääntyisi. Tarkistus perustuu 
kuluttajajärjestöjen ehdotukseen.

Tarkistus 390
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) jos edustaja saa luontoismuotoista 
korvausta vakuutusedustustoiminnan 
yhteydessä, kyseisen korvauksen luonne 
ja sen suora ja välillinen taloudellinen 
arvo;

Or. en

Tarkistus 391
Sari Essayah, Mitro Repo
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) onko vakuutussopimukseen liittyvän 
korvauksen alkuperä
i) vakuutuksenottaja;
ii) vakuutusyritys;
iii) toinen vakuutusedustaja;
iv) alakohtien i, ii ja iii yhdistelmä.

Or. en

Tarkistus 392
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) onko vakuutussopimukseen liittyvän 
korvauksen alkuperä
i) vakuutuksenottaja;
ii) vakuutusyritys;
iii) toinen vakuutusedustaja;
iv) alakohtien i, ii ja iii yhdistelmä.

Or. en

Tarkistus 393
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) jos edustaja saa minkä tahansa 
tyyppisen palkkion tai provision, 

Poistetaan.
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tarjottaviin tai harkittaviin 
vakuutustuotteisiin liittyvän korvauksen 
koko määrä tai, jos tarkkaa määrää ei 
pystytä kertomaan, kaikkien palkkioiden 
tai provisioiden taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta;

Or. en

Tarkistus 394
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) jos edustaja saa minkä tahansa 
tyyppisen palkkion tai provision, 
tarjottaviin tai harkittaviin 
vakuutustuotteisiin liittyvän korvauksen 
koko määrä tai, jos tarkkaa määrää ei 
pystytä kertomaan, kaikkien palkkioiden 
tai provisioiden taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 395
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) jos edustaja saa minkä tahansa 
tyyppisen palkkion tai provision, 
tarjottaviin tai harkittaviin 
vakuutustuotteisiin liittyvän korvauksen 
koko määrä tai, jos tarkkaa määrää ei 
pystytä kertomaan, kaikkien palkkioiden 
tai provisioiden taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta;

f) onko vakuutussopimukseen liittyvän 
korvauksen alkuperä
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i) vakuutuksenottaja;
ii) vakuutusyritys;
iii) toinen vakuutusedustaja;
iv) alakohtien i, ii ja iii yhdistelmä.

Or. en

Tarkistus 396
Sławomir Nitras

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) jos edustaja saa minkä tahansa 
tyyppisen palkkion tai provision, 
tarjottaviin tai harkittaviin 
vakuutustuotteisiin liittyvän korvauksen 
koko määrä tai, jos tarkkaa määrää ei 
pystytä kertomaan, kaikkien palkkioiden 
tai provisioiden taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta;

f) onko vakuutussopimukseen liittyvän 
korvauksen alkuperä

i) vakuutuksenottaja;
ii) vakuutusyritys;
iii) toinen vakuutusedustaja;
iv) alakohtien i, ii ja iii yhdistelmä.

Or. en

Perustelu

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

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 397
Louis Michel

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) jos edustaja saa minkä tahansa tyyppisen 
palkkion tai provision, tarjottaviin tai 
harkittaviin vakuutustuotteisiin liittyvän 
korvauksen koko määrä tai, jos tarkkaa 
määrää ei pystytä kertomaan, kaikkien 
palkkioiden tai provisioiden taikka niiden 
yhdistelmän laskentaperusta;

f) jos edustaja saa minkä tahansa tyyppisen 
palkkion tai provision, edellyttäen, että 
taataan tasapuoliset toimintaedellytykset 
kaikille jakelukanaville ja mikäli tarpeen 
ja oikeasuhteista, jäsenvaltio voi määrätä 
edustajalle tai vakuutusyritykselle 
asiakkaan pyynnöstä muita 
tiedonantovelvollisuuksia;

Or. en

Tarkistus 398
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) jos edustaja saa minkä tahansa tyyppisen
palkkion tai provision, tarjottaviin tai 
harkittaviin vakuutustuotteisiin liittyvän
korvauksen koko määrä tai, jos tarkkaa 
määrää ei pystytä kertomaan, kaikkien 
palkkioiden tai provisioiden taikka niiden 
yhdistelmän laskentaperusta;

f) jos edustaja saa minkä tahansa tyyppisen 
provision direktiivin 2002/83/EY liitteessä 
I määriteltyyn vakuutusedustustoimintaan 
liittyen, tarjottaviin tai harkittaviin 
vakuutustuotteisiin liittyvän provision
koko rahallinen määrä tai, jos tarkkaa 
määrää ei pystytä kertomaan, 
laskentaperusta;

Or. en

Tarkistus 399
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) jos edustaja saa minkä tahansa tyyppisen 
palkkion tai provision, tarjottaviin tai 
harkittaviin vakuutustuotteisiin liittyvän 
korvauksen koko määrä tai, jos tarkkaa 
määrää ei pystytä kertomaan, kaikkien 
palkkioiden tai provisioiden taikka niiden 
yhdistelmän laskentaperusta;

f) jos edustaja saa minkä tahansa tyyppisen 
palkkion tai provision, katsaus 
kokonaiskustannuksiin, 
nettovakuutusmaksu ja tarjottaviin tai 
harkittaviin vakuutustuotteisiin liittyvän 
korvauksen koko määrä tai, jos tarkkoja 
määriä ei pystytä kertomaan, kaikkien 
palkkioiden tai provisioiden taikka niiden 
yhdistelmän laskentaperusta ja 
esimerkkilasku;

Or. de

Tarkistus 400
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) jos edustaja saa minkä tahansa tyyppisen 
palkkion tai provision, tarjottaviin tai 
harkittaviin vakuutustuotteisiin liittyvän 
korvauksen koko määrä tai, jos tarkkaa 
määrää ei pystytä kertomaan, kaikkien 
palkkioiden tai provisioiden taikka niiden 
yhdistelmän laskentaperusta;

f) jos edustaja saa minkä tahansa tyyppisen
taloudellisen edun, palkkio tai provisio 
mukaan lukien, tarjottaviin tai harkittaviin 
vakuutustuotteisiin liittyvän korvauksen 
koko määrä tai, jos tarkkaa määrää ei 
pystytä kertomaan, kaikkien palkkioiden 
tai provisioiden taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta;

Or. en

Tarkistus 401
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) jos edustaja saa minkä tahansa tyyppisen f) jos edustaja saa minkä tahansa tyyppisen 
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palkkion tai provision, tarjottaviin tai 
harkittaviin vakuutustuotteisiin liittyvän
korvauksen koko määrä tai, jos tarkkaa 
määrää ei pystytä kertomaan, kaikkien 
palkkioiden tai provisioiden taikka niiden 
yhdistelmän laskentaperusta;

palkkion, tarjottaviin tai harkittaviin 
vakuutustuotteisiin liittyvän palkkion koko 
määrä tai, jos tarkkaa määrää ei pystytä 
kertomaan, kaikkien palkkioiden 
laskentaperusta;

Or. en

Tarkistus 402
Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) onko vakuutussopimukseen liittyvän 
korvauksen alkuperä
i) vakuutuksenottaja;
ii) vakuutusyritys;
iii) toinen vakuutusedustaja;
iv) alakohtien i, ii ja iii yhdistelmä.

Or. en

Tarkistus 403
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) jos edustaja saa luontoismuotoista 
korvausta vakuutusedustustoiminnan 
yhteydessä, kyseisen korvauksen luonne 
ja taloudellinen arvo;

Or. en
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Perustelu

Vakuutusneuvonnan on perustuttava asiakkaan etuun eikä korvaussopimuksiin tai -näkymiin.

Tarkistus 404
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) jos edustaja saa muun tyyppistä 
korvausta vakuutusedustustoiminnan 
yhteydessä, kyseisen korvauksen luonne 
ja taloudellinen arvo;

Or. en

Tarkistus 405
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) vakuutusedustajan asiakkaalta 
veloittaman minkä tahansa tyyppisen 
maksun rahallinen määrä;

Or. en

Tarkistus 406
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) jos provision suuruus riippuu siitä, 
saavutetaanko vakuutusedustajan 

Poistetaan.
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kyseiselle vakuutuksenantajalle 
hankkimaan vakuutustoimintaan liittyvät 
sovitut tavoitteet tai kynnysarvot, on 
ilmoitettava kyseiset tavoitteet tai 
kynnysarvot sekä niiden saavuttamisesta 
maksettavat määrät.

Or. en

Tarkistus 407
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) jos provision suuruus riippuu siitä, 
saavutetaanko vakuutusedustajan 
kyseiselle vakuutuksenantajalle 
hankkimaan vakuutustoimintaan liittyvät 
sovitut tavoitteet tai kynnysarvot, on 
ilmoitettava kyseiset tavoitteet tai 
kynnysarvot sekä niiden saavuttamisesta 
maksettavat määrät.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 408
Louis Michel

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) jos provision suuruus riippuu siitä, 
saavutetaanko vakuutusedustajan 
kyseiselle vakuutuksenantajalle 
hankkimaan vakuutustoimintaan liittyvät 
sovitut tavoitteet tai kynnysarvot, on 
ilmoitettava kyseiset tavoitteet tai 
kynnysarvot sekä niiden saavuttamisesta 
maksettavat määrät.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 409
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) jos provision suuruus riippuu siitä, 
saavutetaanko vakuutusedustajan 
kyseiselle vakuutuksenantajalle 
hankkimaan vakuutustoimintaan liittyvät 
sovitut tavoitteet tai kynnysarvot, on 
ilmoitettava kyseiset tavoitteet tai 
kynnysarvot sekä niiden saavuttamisesta 
maksettavat määrät.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 410
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) jos provision suuruus riippuu siitä, 
saavutetaanko vakuutusedustajan 
kyseiselle vakuutuksenantajalle 
hankkimaan vakuutustoimintaan liittyvät 
sovitut tavoitteet tai kynnysarvot, on 
ilmoitettava kyseiset tavoitteet tai 
kynnysarvot sekä niiden saavuttamisesta 
maksettavat määrät.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 411
Sławomir Nitras
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) jos provision suuruus riippuu siitä, 
saavutetaanko vakuutusedustajan 
kyseiselle vakuutuksenantajalle 
hankkimaan vakuutustoimintaan liittyvät 
sovitut tavoitteet tai kynnysarvot, on 
ilmoitettava kyseiset tavoitteet tai 
kynnysarvot sekä niiden saavuttamisesta 
maksettavat määrät.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 412
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) jos provision suuruus riippuu siitä, 
saavutetaanko vakuutusedustajan 
kyseiselle vakuutuksenantajalle 
hankkimaan vakuutustoimintaan liittyvät 
sovitut tavoitteet tai kynnysarvot, on 
ilmoitettava kyseiset tavoitteet tai 
kynnysarvot sekä niiden saavuttamisesta 
maksettavat määrät.

g) jos edustaja saa korvauksen provisiona, 
sen on

a) kerrottava asiakkaalle palkkion tai 
provision suuruus tai, jos tarkkaa määrää 
ei pystytä kertomaan, palkkion tai 
provision taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta, jos asiakas niin pyytää;
b) kerrottava asiakkaalle hänen 
oikeudestaan pyytää a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Or. en
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Tarkistus 413
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) jos provision suuruus riippuu siitä, 
saavutetaanko vakuutusedustajan 
kyseiselle vakuutuksenantajalle 
hankkimaan vakuutustoimintaan liittyvät 
sovitut tavoitteet tai kynnysarvot, on 
ilmoitettava kyseiset tavoitteet tai 
kynnysarvot sekä niiden saavuttamisesta 
maksettavat määrät.

g) provisiot, joiden suuruus riippuu siitä, 
saavutetaanko vakuutusedustajan 
kyseiselle vakuutuksenantajalle 
hankkimaan vakuutustoimintaan liittyvät 
mahdollisesti sovitut tavoitteet tai 
kynnysarvot, ovat kiellettyjä. Jos 
vakuutusedustajalle maksetaan provisiota, 
sen on ilmoitettava asiakkaalle selkeästi 
tällaisen provision määrä ja 
laskentaperusta.

Or. en

Tarkistus 414
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) jos provision suuruus riippuu siitä, 
saavutetaanko vakuutusedustajan 
kyseiselle vakuutuksenantajalle
hankkimaan vakuutustoimintaan liittyvät 
sovitut tavoitteet tai kynnysarvot, on 
ilmoitettava kyseiset tavoitteet tai 
kynnysarvot sekä niiden saavuttamisesta
maksettavat määrät.

g) jos provision suuruus riippuu siitä, 
saavutetaanko vakuutusedustajan 
kyseiselle vakuutuksenantajalle
hankkiman vakuutustoiminnan 
laajuuteen liittyvien ennalta sovittujen 
tavoitteiden tai kynnysarvojen 
saavuttamisesta.

Or. en

Tarkistus 415
Sławomir Nitras
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) vakuutustuotteen myyntiin liittyvät 
kustannukset.

Or. en

Tarkistus 416
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan f 
alakohdassa säädetään, viiden vuoden 
ajan tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä edustajan, joka 
edustaa muita vakuutussopimuksia kuin 
direktiivin 2002/83/EY liitteessä I olevassa 
missä tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, on ennen tällaisen 
vakuutussopimuksen tekemistä, jos 
edustaja saa korvauksen palkkiona tai 
provisiona,

Poistetaan.

a) kerrottava asiakkaalle palkkion tai 
provision suuruus tai, jos tarkkaa määrää 
ei pystytä kertomaan, palkkion tai 
provision taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta, jos asiakas niin pyytää;
b) kerrottava asiakkaalle hänen 
oikeudestaan pyytää a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Or. en

Tarkistus 417
Peter Simon
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan f 
alakohdassa säädetään, viiden vuoden 
ajan tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä edustajan, joka 
edustaa muita vakuutussopimuksia kuin 
direktiivin 2002/83/EY liitteessä I olevassa 
missä tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, on ennen tällaisen 
vakuutussopimuksen tekemistä, jos 
edustaja saa korvauksen palkkiona tai 
provisiona,

Poistetaan.

a) kerrottava asiakkaalle palkkion tai 
provision suuruus tai, jos tarkkaa määrää 
ei pystytä kertomaan, palkkion tai 
provision taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta, jos asiakas niin pyytää;
b) kerrottava asiakkaalle hänen 
oikeudestaan pyytää a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Or. de

Tarkistus 418
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan f 
alakohdassa säädetään, viiden vuoden 
ajan tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä edustajan, joka 
edustaa muita vakuutussopimuksia kuin 
direktiivin 2002/83/EY liitteessä I olevassa 
missä tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, on ennen tällaisen 
vakuutussopimuksen tekemistä, jos 
edustaja saa korvauksen palkkiona tai 

Poistetaan.
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provisiona,
a) kerrottava asiakkaalle palkkion tai 
provision suuruus tai, jos tarkkaa määrää 
ei pystytä kertomaan, palkkion tai 
provision taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta, jos asiakas niin pyytää;
b) kerrottava asiakkaalle hänen 
oikeudestaan pyytää a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Or. en

Tarkistus 419
Louis Michel

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan f 
alakohdassa säädetään, viiden vuoden 
ajan tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä edustajan, joka 
edustaa muita vakuutussopimuksia kuin 
direktiivin 2002/83/EY liitteessä I olevassa 
missä tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, on ennen tällaisen 
vakuutussopimuksen tekemistä, jos 
edustaja saa korvauksen palkkiona tai 
provisiona,

Poistetaan.

a) kerrottava asiakkaalle palkkion tai 
provision suuruus tai, jos tarkkaa määrää 
ei pystytä kertomaan, palkkion tai 
provision taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta, jos asiakas niin pyytää;
b) kerrottava asiakkaalle hänen 
oikeudestaan pyytää a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Or. en
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Tarkistus 420
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan f 
alakohdassa säädetään, viiden vuoden 
ajan tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä edustajan, joka 
edustaa muita vakuutussopimuksia kuin 
direktiivin 2002/83/EY liitteessä I olevassa 
missä tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, on ennen tällaisen 
vakuutussopimuksen tekemistä, jos 
edustaja saa korvauksen palkkiona tai 
provisiona,

Poistetaan.

a) kerrottava asiakkaalle palkkion tai 
provision suuruus tai, jos tarkkaa määrää 
ei pystytä kertomaan, palkkion tai 
provision taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta, jos asiakas niin pyytää;
b) kerrottava asiakkaalle hänen 
oikeudestaan pyytää a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Or. en

Tarkistus 421
Sławomir Nitras

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan f 
alakohdassa säädetään, viiden vuoden 
ajan tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä edustajan, joka 
edustaa muita vakuutussopimuksia kuin 
direktiivin 2002/83/EY liitteessä I olevassa 
missä tahansa luokassa täsmennettyjä 

Poistetaan.



AM\926838FI.doc 29/166 PE504.393v01-00

FI

sopimuksia, on ennen tällaisen 
vakuutussopimuksen tekemistä, jos 
edustaja saa korvauksen palkkiona tai 
provisiona,
a) kerrottava asiakkaalle palkkion tai 
provision suuruus tai, jos tarkkaa määrää 
ei pystytä kertomaan, palkkion tai 
provision taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta, jos asiakas niin pyytää;
b) kerrottava asiakkaalle hänen 
oikeudestaan pyytää a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Or. en

Tarkistus 422
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan f 
alakohdassa säädetään, viiden vuoden
ajan tämän direktiivin voimaantulopäivästä 
edustajan, joka edustaa muita 
vakuutussopimuksia kuin direktiivin 
2002/83/EY liitteessä I olevassa missä 
tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, on ennen tällaisen 
vakuutussopimuksen tekemistä, jos 
edustaja saa korvauksen palkkiona tai 
provisiona,

2. Kolmen vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä edustajan, 
joka edustaa muita vakuutussopimuksia 
kuin direktiivin 2002/83/EY liitteessä I 
olevassa missä tahansa luokassa 
täsmennettyjä sopimuksia, on
vakuutusedustuksen yhteydessä,

Or. en

Tarkistus 423
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan f 
alakohdassa säädetään, viiden vuoden 
ajan tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä edustajan, joka 
edustaa muita vakuutussopimuksia kuin 
direktiivin 2002/83/EY liitteessä I olevassa 
missä tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, on ennen tällaisen 
vakuutussopimuksen tekemistä, jos 
edustaja saa korvauksen palkkiona tai 
provisiona,

2. Edustajan, joka edustaa muita 
vakuutussopimuksia kuin direktiivin 
2002/83/EY liitteessä I olevassa missä 
tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, on ennen tällaisen 
vakuutussopimuksen tekemistä, jos 
edustaja saa korvauksen palkkiona tai 
provisiona,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään vakuutusedustajien korvauksia koskevaa avoimuutta.

Tarkistus 424
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kerrottava asiakkaalle palkkion tai 
provision suuruus tai, jos tarkkaa määrää 
ei pystytä kertomaan, palkkion tai 
provision taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta, jos asiakas niin pyytää;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 425
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) kerrottava asiakkaalle palkkion tai 
provision suuruus tai, jos tarkkaa määrää 
ei pystytä kertomaan, palkkion tai 
provision taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta, jos asiakas niin pyytää;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 426
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kerrottava asiakkaalle palkkion tai 
provision suuruus tai, jos tarkkaa määrää
ei pystytä kertomaan, palkkion tai 
provision taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta, jos asiakas niin pyytää;

a) kerrottava asiakkaalle määrä, joka 
tarkoittaa kaikkia tosiasiallisia 
kustannuksia, jotka koostuvat sopimuksen 
tekemistä ja välityksen harjoittamista 
koskevista rahamääräisistä 
kustannuksista. Jos välityksen 
harjoittamista koskevia rahamääräisiä 
kustannuksia ei pystytä kertomaan, nämä 
kustannukset on ilmoitettava 
prosenttiosuutena asiakkaan vuotuisista 
maksuista. Asiakkaalle on ilmoitettava 
vuotuiset rahamääräiset kustannukset 
vuotuisella ilmoituksella. EVLEV laatii 
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnoksia, jotka koskevat kriteerejä eri 
vakuutustuotteiden luokkia koskeviksi 
provisioiksi. 

Or. en

Perustelu

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 
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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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 427
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kerrottava asiakkaalle palkkion tai 
provision suuruus tai, jos tarkkaa määrää ei 
pystytä kertomaan, palkkion tai provision 
taikka niiden yhdistelmän laskentaperusta, 
jos asiakas niin pyytää;

a) kerrottava asiakkaalle provision suuruus 
tai, jos tarkkaa määrää ei pystytä 
kertomaan, kaikkien provisioiden
laskentaperusta, jos asiakas niin pyytää;

Or. en

Tarkistus 428
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kerrottava asiakkaalle palkkion tai 
provision suuruus tai, jos tarkkaa määrää ei 
pystytä kertomaan, palkkion tai provision 
taikka niiden yhdistelmän laskentaperusta, 
jos asiakas niin pyytää;

a) kerrottava asiakkaalle palkkion tai 
provision suuruus tai, jos tarkkaa määrää ei 
pystytä kertomaan, palkkion tai provision 
taikka niiden yhdistelmän laskentaperusta;

Or. en

Tarkistus 429
Alfredo Pallone



AM\926838FI.doc 33/166 PE504.393v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kerrottava asiakkaalle hänen 
oikeudestaan pyytää a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 430
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kerrottava asiakkaalle hänen 
oikeudestaan pyytää a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 431
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusyrityksen tai -edustajan on 
myös kerrottava asiakkaalle 
työntekijöidensä kyseisen 
vakuutustuotteen jakelusta ja 
hallinnoinnista saaman muuttuvan 
korvauksen luonne ja laskentaperusta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 432
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusyrityksen tai -edustajan on 
myös kerrottava asiakkaalle 
työntekijöidensä kyseisen 
vakuutustuotteen jakelusta ja 
hallinnoinnista saaman muuttuvan 
korvauksen luonne ja laskentaperusta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 433
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusyrityksen tai -edustajan on 
myös kerrottava asiakkaalle 
työntekijöidensä kyseisen 
vakuutustuotteen jakelusta ja 
hallinnoinnista saaman muuttuvan 
korvauksen luonne ja laskentaperusta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 434
Louis Michel

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusyrityksen tai -edustajan on 
myös kerrottava asiakkaalle 

Poistetaan.
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työntekijöidensä kyseisen 
vakuutustuotteen jakelusta ja 
hallinnoinnista saaman muuttuvan 
korvauksen luonne ja laskentaperusta.

Or. en

Tarkistus 435
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusyrityksen tai -edustajan on 
myös kerrottava asiakkaalle 
työntekijöidensä kyseisen 
vakuutustuotteen jakelusta ja 
hallinnoinnista saaman muuttuvan 
korvauksen luonne ja laskentaperusta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 436
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusyrityksen tai -edustajan on 
myös kerrottava asiakkaalle 
työntekijöidensä kyseisen 
vakuutustuotteen jakelusta ja 
hallinnoinnista saaman muuttuvan 
korvauksen luonne ja laskentaperusta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 437
Sławomir Nitras

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusyrityksen tai -edustajan on 
myös kerrottava asiakkaalle 
työntekijöidensä kyseisen 
vakuutustuotteen jakelusta ja 
hallinnoinnista saaman muuttuvan 
korvauksen luonne ja laskentaperusta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 438
Peter Simon, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusyrityksen tai -edustajan on 
myös kerrottava asiakkaalle 
työntekijöidensä kyseisen vakuutustuotteen 
jakelusta ja hallinnoinnista saaman 
muuttuvan korvauksen luonne ja 
laskentaperusta.

3. Vakuutusyrityksen tai -edustajan on 
myös kerrottava avoimella tavalla
asiakkaalle työntekijöidensä kyseisen 
vakuutustuotteen jakelusta ja 
hallinnoinnista saaman muuttuvan 
korvauksen luonne, määrä ja 
laskentaperusta.

Or. de

Tarkistus 439
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusyrityksen tai -edustajan on 3. Vakuutusyrityksen tai -edustajan on 
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myös kerrottava asiakkaalle 
työntekijöidensä kyseisen vakuutustuotteen 
jakelusta ja hallinnoinnista saaman 
muuttuvan korvauksen luonne ja 
laskentaperusta.

myös kerrottava asiakkaalle 
työntekijöidensä kyseisen vakuutustuotteen
sekä mahdollisesti ehdotetun 
oheispalvelun tai -tuotteen jakelusta ja 
hallinnoinnista saaman muuttuvan 
korvauksen luonne ja laskentaperusta.

Or. en

Tarkistus 440
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos asiakas maksaa 
vakuutussopimuksen perusteella maksuja 
vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen, 
vakuutusyrityksen tai -edustajan on myös 
kerrottava tämän artiklan mukaiset tiedot 
kustakin tällaisesta maksusta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 441
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos asiakas maksaa 
vakuutussopimuksen perusteella maksuja 
vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen,
vakuutusyrityksen tai -edustajan on myös 
kerrottava tämän artiklan mukaiset tiedot 
kustakin tällaisesta maksusta.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 442
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos asiakas maksaa 
vakuutussopimuksen perusteella maksuja 
vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen, 
vakuutusyrityksen tai -edustajan on myös 
kerrottava tämän artiklan mukaiset tiedot 
kustakin tällaisesta maksusta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 443
Sławomir Nitras

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos asiakas maksaa 
vakuutussopimuksen perusteella maksuja 
vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen, 
vakuutusyrityksen tai -edustajan on myös 
kerrottava tämän artiklan mukaiset tiedot 
kustakin tällaisesta maksusta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 444
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos asiakas maksaa vakuutussopimuksen 
perusteella maksuja vakuutussopimuksen 

4. Jos asiakas maksaa vakuutussopimuksen 
perusteella muita maksuja kuin vakuuden 
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tekemisen jälkeen, vakuutusyrityksen tai 
-edustajan on myös kerrottava tämän 
artiklan mukaiset tiedot kustakin tällaisesta 
maksusta.

ylläpitämiseen liittyviä maksuja 
vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen, 
vakuutusyrityksen tai -edustajan on myös 
kerrottava tämän artiklan mukaiset tiedot 
kustakin tällaisesta maksusta.

Or. en

Tarkistus 445
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos asiakas maksaa vakuutussopimuksen 
perusteella maksuja vakuutussopimuksen 
tekemisen jälkeen, vakuutusyrityksen tai 
-edustajan on myös kerrottava tämän 
artiklan mukaiset tiedot kustakin tällaisesta 
maksusta.

4. Jos asiakas maksaa vakuutussopimuksen 
perusteella maksuja vakuutussopimuksen 
tekemisen jälkeen, vakuutusyrityksen tai 
-edustajan on myös kerrottava asiakkaalle 
nettovakuutusmaksu ja korvausten määrä 
ja tämän artiklan mukaiset tiedot kustakin 
tällaisesta maksusta.

Or. de

Tarkistus 446
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vakuutusedustajan tai vakuutusyrityksen 
tapa palkita henkilöstöään, nimittää 
edustajiaan tai muita vakuutusedustajia ei 
estä vakuutusedustajaa tai -yritystä 
noudattamasta 15 artiklassa tarkoitettua 
velvollisuuttaan toimia asiakkaan 
parhaan edun mukaisesti, ja 
jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
vakuutusedustajat ja -yritykset toteuttavat 
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kaikki aiheelliset toimet havaitakseen ja 
käsitelläkseen itsensä tai muiden niihin 
suoraan tai epäsuorasti yhteydessä 
olevien henkilöiden ja asiakkaidensa 
väliset eturistiriidat ja käytettävä tätä 
tarkoitusta varten tehokkaita toiminta- ja 
hallintajärjestelyjä. 
Kun tällaiset järjestelyt eivät riittävällä 
tavalla pysty varmistamaan, että vältytään 
eturistiriidalta, vakuutusedustaja tai 
-yritys kieltäytyy liiketoimesta asiakkaan 
suostumuksesta riippumatta. 

Or. en

Tarkistus 447
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 34 artiklan
mukaisesti toimenpiteistä, joilla 
varmistetaan, että vakuutusyritykset 
noudattavat tässä artiklassa säädettyjä 
periaatteita tarjotessaan asiakkailleen 
vakuutusedustusta tai oheispalveluja, 
mukaan lukien ehdot, jotka tietojen on 
täytettävä, jotta ne ovat oikeudenmukaisia 
ja selkeitä eivätkä harhaanjohtavia; 
yksityiskohtaiset ohjeet asiakkaille 
sijoituspalveluyrityksistä ja niiden 
palveluista; perusteet, jotka koskevat 
riippumattomalta pohjalta 
vakuutusneuvontaa tarjoavien 
liikkeeseenlaskijoiden tai tuotteiden 
tarjoajien arviointia; perusteet, joilla 
arvioidaan sitä, ovatko kannustimia 
vastaanottavat yritykset noudattaneet 
velvollisuutta toimia rehellisesti, 
oikeudenmukaisesti ja ammattimaisesti 
asiakkaan parhaan edun mukaisesti.
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Näissä delegoiduissa säädöksissä on 
otettava huomioon
a) asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle tarjottavan palvelun tai 
tarjottavien palvelujen luonne ottaen 
huomioon liiketoimien tyyppi, kohde, 
suuruus ja lukumäärä;
b) tarjottavien tai harkittavien 
vakuutusten ja vakuutusmuotoisten 
sijoitustuotteiden luonne; 
c) asiakkaan tai potentiaalisten 
asiakkaiden ammattimaisuuden aste.

Or. en

Perustelu

Tietoon liittyvä epäsymmetria asiakkaiden ja vakuutusedustajien välillä ja vakuutusyritysten 
edustajille maksamat provisiomaksut heikentävät vakavasti vakuutustuotteita koskevan 
neuvonnan laatua. Tämä heikentää mahdollisuuksia tarjota kuluttajille kustannustehokkaita 
ja keinoihin suuntautuneita tuotteita. Kun otetaan huomioon eurooppalaisen poliittisen 
keskustelun nykytila ja tehokkaan ja johdonmukaisen sääntelykehyksen aikaansaamiseksi 
IMD II -direktiivin mukauttaminen MiFID-direktiiviin on tehokas lähestymistapa.

Tarkistus 448
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vakuutusyritysten tai -edustajien ei 
katsota täyttävän 24 artiklan tai tämän 
artiklan mukaisia velvollisuuksiaan 
erityisesti, kun ne maksavat mille tahansa 
henkilölle asiakasta lukuun ottamatta tai 
saavat maksun tai provision taikka 
tarjoavat tai saavat miltä tahansa 
osapuolelta asiakasta lukuun ottamatta 
muun kuin rahallisen edun 
vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 
koskevan palvelun tai oheispalvelun 
tarjoamisen yhteydessä, paitsi jos 
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maksettava maksu tai provisio taikka 
tarjottava muu kuin rahallinen etu on 
suunniteltu parantamaan asiakkaalle 
tarjotun kyseisen palvelun laatua eikä 
estä vakuutusedustajaa tai -yritystä 
noudattamasta velvollisuuttaan toimia 
rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja 
ammattimaisesti asiakkaan parhaan edun 
mukaisesti ja
a) se siirretään sijoittajalle niin, että sen 
mukana on dokumentaatio, jossa 
eritellään kaikki palvelut sekä siihen 
liittyvä maksu tai provisio;
b) se mahdollistaa vakuutusmuotoisia 
sijoitustuotteita koskevan palvelun 
tarjoamisen tai on tarpeen sen 
tarjoamiseksi, kuten säilytyskulut, 
suoritus- ja vaihtopalkkiot, säännöksiin 
tai lainsäädäntöön perustuvat verot ja 
maksut, ja jotka eivät luonteensa vuoksi 
voi johtaa ristiriitaan rehellistä, 
oikeudenmukaista, ammattimaista ja 
asiakkaiden parhaan edun mukaista 
toimintaa koskevan vakuutusedustajan tai 
-yrityksen velvollisuuden kanssa; taikka
c) se täyttää edellytyksen, jonka mukaan 
maksusta, provisiosta tai edusta ja sen 
luonteesta ja määrästä tai, kun määrää ei 
pystytä määrittämään, määrän 
laskentamenetelmästä on ennen 
asianomaisen palvelun tarjoamista 
annettava asiakkaalle selkeässä muodossa 
ja ymmärrettävällä tavalla tiedot.
Elleivät jäsenvaltiot säädä, että tämän 
kohdan edellytykset täyttyvät vain, jos 
maksun, provision tai muun kuin 
rahallisen edun arvo siirretään 
asiakkaalle.

Or. en

Perustelu

Tietoon liittyvä epäsymmetria asiakkaiden ja vakuutusedustajien välillä ja vakuutusyritysten 
edustajille maksamat provisiomaksut heikentävät vakavasti vakuutustuotteita koskevan 
neuvonnan laatua. Tämä heikentää mahdollisuuksia tarjota kuluttajille kustannustehokkaita 
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ja keinoihin suuntautuneita tuotteita. Kun otetaan huomioon eurooppalaisen poliittisen 
keskustelun nykytila ja tehokkaan ja johdonmukaisen sääntelykehyksen aikaansaamiseksi 
IMD II -direktiivin mukauttaminen MiFID-direktiiviin on tehokas lähestymistapa.

Tarkistus 449
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c. Vakuutusyritykset tarjoavat 
tuotteitaan vakuutusedustajille 
nettohintaan eli vakuutussopimusten 
noteerattuun nettohintaan. Näihin 
vakuutustuotteiden noteerattuihin 
nettohintoihin ei sisälly minkäänlaisia 
edustuskustannuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on lisätä kilpailua vakuutusedustusmarkkinoilla. Nettohintaiset 
vakuutustuotteet (toisin sanoen tuotteet, joiden hintoihin ei sisälly edustuskustannuksia) 
parantaisivat edustajille, jotka työskentelevät palkkiopohjalta ja jotka eivät saa ottaa 
provisiota, tarjottavaa tuotevalikoimaa. Täten lisättäisiin edustajien välistä kilpailua.
Tarkistus perustuu professori Schwintowskin (Berliinin Humboldt-yliopisto) ehdotukseen.

Tarkistus 450
Sari Essayah, Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

Poistetaan.

a) tarkoituksenmukaiset perusteet sen 
määrittämiseksi, miten edustajan 
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saamasta korvauksesta – myös 
ehdollisesta provisiosta – on kerrottava 
asiakkaalle tämän artiklan 1 kohdan f ja 
g alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla;
b) tarkoituksenmukaiset perusteet 
erityisesti kaikkien palkkioiden tai 
provisioiden taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperustan määrittämiseksi;
c) toimet, joita vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten voidaan 
kohtuudella odottaa toteuttavan 
esittääkseen saamiaan korvauksia 
koskevat tiedot asiakkailleen.

Or. en

Tarkistus 451
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

Poistetaan.

a) tarkoituksenmukaiset perusteet sen 
määrittämiseksi, miten edustajan 
saamasta korvauksesta – myös 
ehdollisesta provisiosta – on kerrottava 
asiakkaalle tämän artiklan 1 kohdan f ja 
g alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla;
b) tarkoituksenmukaiset perusteet 
erityisesti kaikkien palkkioiden tai 
provisioiden taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperustan määrittämiseksi;
c) toimet, joita vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten voidaan 
kohtuudella odottaa toteuttavan 
esittääkseen saamiaan korvauksia 
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koskevat tiedot asiakkailleen.

Or. en

Tarkistus 452
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

Poistetaan.

a) tarkoituksenmukaiset perusteet sen 
määrittämiseksi, miten edustajan 
saamasta korvauksesta – myös 
ehdollisesta provisiosta – on kerrottava 
asiakkaalle tämän artiklan 1 kohdan f ja 
g alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla;
b) tarkoituksenmukaiset perusteet 
erityisesti kaikkien palkkioiden tai 
provisioiden taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperustan määrittämiseksi;
c) toimet, joita vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten voidaan 
kohtuudella odottaa toteuttavan 
esittääkseen saamiaan korvauksia 
koskevat tiedot asiakkailleen.

Or. en

Tarkistus 453
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

Poistetaan.

a) tarkoituksenmukaiset perusteet sen 
määrittämiseksi, miten edustajan 
saamasta korvauksesta – myös 
ehdollisesta provisiosta – on kerrottava 
asiakkaalle tämän artiklan 1 kohdan f ja 
g alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla;
b) tarkoituksenmukaiset perusteet 
erityisesti kaikkien palkkioiden tai 
provisioiden taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperustan määrittämiseksi;
c) toimet, joita vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten voidaan 
kohtuudella odottaa toteuttavan 
esittääkseen saamiaan korvauksia 
koskevat tiedot asiakkailleen.

Or. en

Tarkistus 454
Sławomir Nitras

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

Poistetaan.

a) tarkoituksenmukaiset perusteet sen 
määrittämiseksi, miten edustajan 
saamasta korvauksesta – myös 
ehdollisesta provisiosta – on kerrottava 
asiakkaalle tämän artiklan 1 kohdan f ja 
g alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetulla 



AM\926838FI.doc 47/166 PE504.393v01-00

FI

tavalla;
b) tarkoituksenmukaiset perusteet 
erityisesti kaikkien palkkioiden tai 
provisioiden taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperustan määrittämiseksi;
c) toimet, joita vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten voidaan 
kohtuudella odottaa toteuttavan 
esittääkseen saamiaan korvauksia 
koskevat tiedot asiakkailleen.

Or. en

Tarkistus 455
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

5. EVLEV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, joissa 
täsmennetään

Or. en

Tarkistus 456
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarkoituksenmukaiset perusteet sen 
määrittämiseksi, miten edustajan 
saamasta korvauksesta – myös 
ehdollisesta provisiosta – on kerrottava 
asiakkaalle tämän artiklan 1 kohdan f ja 
g alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 457
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarkoituksenmukaiset perusteet 
erityisesti kaikkien palkkioiden tai 
provisioiden taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperustan määrittämiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 458
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarkoituksenmukaiset perusteet 
erityisesti kaikkien palkkioiden tai 
provisioiden taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperustan määrittämiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 459
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimet, joita vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten voidaan 

Poistetaan.
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kohtuudella odottaa toteuttavan 
esittääkseen saamiaan korvauksia 
koskevat tiedot asiakkailleen.

Or. en

Tarkistus 460
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EVLEV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta …*
Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
kyseiset tekniset sääntelystandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 
artiklan mukaisesti.
_______________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 18 kuukauden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 461
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Tietojen ilmaiseminen

Jäsenvaltiot voivat antaa tai jättää 
voimaan vaatimukset ylittäviä 
tiedonantovelvollisuuksia 
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vakuutusedustajille ja -yrityksille, jotka 
koskevat korvauksen, palkkion, provision 
tai muun kun rahallisen edun määrää 
neuvonnan antamisen yhteydessä 
edellyttäen, että taataan tasapuoliset 
toimintaedellytykset kaikille 
jakelukanaville eikä vääristetä kilpailua 
ja noudatetaan unionin lainsäädäntöä. 

Or. en

Tarkistus 462
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Neuvonta ja myyntiä koskeva sääntely, 
kun neuvontaa ei anneta

Neuvonta ja sääntely

Or. en

Tarkistus 463
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Neuvonta ja myyntiä koskeva sääntely, 
kun neuvontaa ei anneta

Neuvonta ja myyntiä koskeva sääntely

Or. fr

Tarkistus 464
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

1. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä
vakuutusedustajan – mukaan lukien 
sidoksissa olevat vakuutusedustajat – tai 
vakuutusyrityksen on asiakkaan antamien 
tietojen perusteella yksilöitävä

1. Kun annetaan neuvontaa, ennen 
vakuutussopimuksen tekemistä
vakuutusedustajan on asiakkaan antamien 
tietojen perusteella

Or. en

Tarkistus 465
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä 
vakuutusedustajan – mukaan lukien 
sidoksissa olevat vakuutusedustajat – tai 
vakuutusyrityksen on asiakkaan antamien 
tietojen perusteella yksilöitävä

1. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä 
vakuutusedustajan – mukaan lukien 
sidoksissa olevat vakuutusedustajat – tai 
vakuutusyrityksen on asiakkaan parhaan 
edun arvioinnin perusteella yksilöitävä

Or. en

Tarkistus 466
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä 
vakuutusedustajan – mukaan lukien 
sidoksissa olevat vakuutusedustajat – tai 
vakuutusyrityksen on asiakkaan antamien 
tietojen perusteella yksilöitävä

1. Kun annetaan neuvontaa, ennen 
vakuutussopimuksen tekemistä 
vakuutusedustajan – mukaan lukien 
sidoksissa olevat vakuutusedustajat – tai 
vakuutusyrityksen on asiakkaan antamien 
tietojen perusteella täsmennettävä

Or. en
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Tarkistus 467
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä 
vakuutusedustajan – mukaan lukien 
sidoksissa olevat vakuutusedustajat – tai 
vakuutusyrityksen on asiakkaan antamien 
tietojen perusteella yksilöitävä

1. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä 
vakuutusedustajan – mukaan lukien 
sidoksissa olevat vakuutusedustajat – tai 
vakuutusyrityksen on asiakkaan antamien 
tietojen perusteella täsmennettävä

Or. en

Tarkistus 468
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisen asiakkaan vaatimukset ja 
tarpeet;

a) yksilöitävä kyseisen asiakkaan 
vaatimukset ja tarpeet;

Or. en

Tarkistus 469
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisen asiakkaan vaatimukset ja 
tarpeet;

a) kyseisen asiakkaan vakuutuskatetta 
koskevat odotukset ja tarpeet;

Or. de
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Tarkistus 470
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ja, jos neuvontaa annetaan,
tarkennettava asiakkaalle, millä perustein
sitä asiakkaalle tietyn vakuutustuotteen 
osalta annetaan.

b) ja tarkennettava asiakkaalle, millä 
perustein neuvontaa annetaan asiakkaalle 
tietyn vakuutustuotteen osalta.

Or. en

Tarkistus 471
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ja, jos neuvontaa
annetaan, tarkennettava asiakkaalle, millä 
perustein sitä asiakkaalle tietyn 
vakuutustuotteen osalta annetaan.

b) ja, jos neuvontaa
annetaan, tarkennettava asiakkaalle,
mitkä eri vakuutussopimukset on arvioitu 
ja millä perustein sitä asiakkaalle tietyn 
vakuutustuotteen osalta annetaan.

Or. en

Tarkistus 472
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ja, jos neuvontaa annetaan,
tarkennettava asiakkaalle, millä perustein 

b) ja tarkennettava asiakkaalle, millä 
perustein sitä asiakkaalle tietyn 
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sitä asiakkaalle tietyn vakuutustuotteen 
osalta annetaan.

vakuutustuotteen osalta annetaan.

Or. fr

Tarkistus 473
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ja, jos neuvontaa 
annetaan, tarkennettava asiakkaalle, millä 
perustein sitä asiakkaalle tietyn 
vakuutustuotteen osalta annetaan.

b) ja tarkennettava asiakkaalle, millä 
perustein neuvontaa annetaan asiakkaalle 
tietyn vakuutustuotteen osalta.

Or. en

Tarkistus 474
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ja, jos neuvontaa
annetaan, tarkennettava asiakkaalle, millä 
perustein sitä asiakkaalle tietyn 
vakuutustuotteen osalta annetaan.

b) ja aina kun neuvontaa annetaan, 
tarkennettava asiakkaalle, millä perustein 
sitä asiakkaalle tietyn vakuutustuotteen 
osalta annetaan.

Or. en

Tarkistus 475
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. 1 kohdan b alakohtaa ei sovelleta, jos 
asiakas
a) kieltäytyy selvästi neuvonnasta tai
b) käyttää sopimuksen tekemiseen vain 
kaukoyhteyksiä (rahoituspalvelujen 
etämyynnistä kuluttajalle annetun 
direktiivin 2002/65/EY 2 artiklan a 
alakohdassa tarkoitetulla tavalla), ellei 
hän ole selvästi ilmaissut haluavansa 
neuvontaa.

Or. de

(Tarkistuksella täydennetään tarkistusta 76.)

Tarkistus 476
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on mukautettava 
suhteessa ehdotetun vakuutus tuotteen 
monitahoisuuteen ja asiakkaalle 
aiheutuvaan taloudelliseen riskiin.

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa
tarkoitetut tiedot on mukautettava 
suhteessa ehdotetun vakuutustuotteen 
monitahoisuuteen ja asiakkaalle 
aiheutuvaan taloudelliseen riskiin ja niissä 
on täsmennettävä, mitä ehdotettu 
vakuutustuote ei kata.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuus PRIPS-aloitteen kanssa.

Tarkistus 477
Arlene McCarthy
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on mukautettava 
suhteessa ehdotetun vakuutus tuotteen
monitahoisuuteen ja asiakkaalle 
aiheutuvaan taloudelliseen riskiin.

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on mukautettava 
suhteessa ehdotetun vakuutustuotteen
monitahoisuuteen ja asiakkaalle 
aiheutuvaan taloudelliseen riskiin
asiakkaiden valitsemasta myyntitavasta 
riippumatta.

Or. en

Tarkistus 478
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kun neuvontaa annetaan, sen on 
muodostettava vakuutuksen myynnistä 
erillinen palvelu ja että tällaista palvelua 
voidaan markkinoida ainoastaan, 
a) kun neuvonantajalla on 
asianmukainen ammattipätevyys. 
b) Neuvonnasta voidaan vaatia erillistä 
korvausta vain silloin, kun kuluttajalle on 
ilmoitettu korvauksen 
maksamisvelvoitteesta ja sen 
laskentamenetelmästä. 

Or. en

Tarkistus 479
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kun vakuutusedustaja tai -yritys 
ilmoittaa asiakkaalle antavansa 
tasapuoliseen analyysiin perustuvaa 
neuvontaa, neuvonnan on pohjauduttava 
riittävän monien markkinoilla tarjolla 
olevien vakuutussopimusten analyysiin, 
jotta se pystyy suosittelemaan asiakkaalle 
ammatillisten kriteerien pohjalta 
vakuutussopimusta, joka täyttäisi 
asianmukaisesti asiakkaan tarpeet.

3. Kun vakuutusedustaja tai -yritys 
ilmoittaa asiakkaalle, että 
vakuutusneuvonta annetaan 
riippumattomasti, 

a) sen on tehtävä kattava analyysi 
asiaankuuluvista markkinoista, jotta se 
pystyy suosittelemaan asiakkaalle 
ammatillisten kriteerien pohjalta 
vakuutussopimusta, joka täyttäisi 
asianmukaisesti asiakkaan tarpeet. 
Vakuutustuotteiden olisi edustettava 
hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden 
tarjoajia, eivätkä ne saisi rajoittua 
sellaisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin 
tai tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla 
on läheiset yhteydet vakuutusedustajaan 
tai -yritykseen;
b) sen on annettava asiakkaalle kattavaa 
ja puolueetonta neuvontaa;
c) se ei saa hyväksyä tai pidättää 
palkkioita, provisioita tai muita rahallisia 
etuja, rahanarvoista hyötyä tai muuta 
kannustinta, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen 
kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

Or. de

Tarkistus 480
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kun vakuutusedustaja tai -yritys 
ilmoittaa asiakkaalle antavansa
tasapuoliseen analyysiin perustuvaa
neuvontaa, neuvonnan on pohjauduttava 
riittävän monien markkinoilla tarjolla 
olevien vakuutussopimusten analyysiin, 
jotta se pystyy suosittelemaan asiakkaalle
ammatillisten kriteerien pohjalta
vakuutussopimusta, joka täyttäisi
asianmukaisesti asiakkaan tarpeet.

3. Kun vakuutusedustaja tai -yritys 
ilmoittaa asiakkaalle antavansa neuvontaa, 
neuvonnan on pohjauduttava riittävän 
monien markkinoilla tarjolla olevien 
vakuutussopimusten analyysiin, 
jotta edustaja tai yritys pystyy antamaan 
asiakkaan parhaan edun mukaisen 
henkilökohtaisen suosituksen
ammatillisten kriteerien pohjalta siitä, 
mikä vakuutussopimus täyttäisi parhaiten
asiakkaan tarpeet.

Or. en

Tarkistus 481
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun vakuutusedustaja tai -yritys
ilmoittaa asiakkaalle antavansa 
tasapuoliseen analyysiin perustuvaa 
neuvontaa, neuvonnan on pohjauduttava 
riittävän monien markkinoilla tarjolla 
olevien vakuutussopimusten analyysiin,
jotta se pystyy suosittelemaan asiakkaalle 
ammatillisten kriteerien pohjalta 
vakuutussopimusta, joka täyttäisi 
asianmukaisesti asiakkaan tarpeet.

3. Kun vakuutusedustaja ilmoittaa 
asiakkaalle antavansa tasapuoliseen 
analyysiin perustuvaa neuvontaa, 
neuvonnan on pohjauduttava riittävän 
monien markkinoilla tarjolla olevien 
vakuutussopimusten analyysiin, jotta se 
pystyy suosittelemaan asiakkaalle 
ammatillisten kriteerien pohjalta 
vakuutussopimusta, joka täyttäisi 
asianmukaisesti asiakkaan tarpeet.

Or. en

Tarkistus 482
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kun vakuutusedustaja tai -yritys
ilmoittaa asiakkaalle antavansa 
tasapuoliseen analyysiin perustuvaa 
neuvontaa, neuvonnan on pohjauduttava 
riittävän monien markkinoilla tarjolla 
olevien vakuutussopimusten analyysiin, 
jotta se pystyy suosittelemaan asiakkaalle 
ammatillisten kriteerien pohjalta 
vakuutussopimusta, joka täyttäisi 
asianmukaisesti asiakkaan tarpeet.

3. Kun vakuutusedustaja ilmoittaa 
asiakkaalle antavansa tasapuoliseen 
analyysiin perustuvaa neuvontaa, 
neuvonnan on pohjauduttava riittävän 
monien markkinoilla tarjolla olevien 
vakuutussopimusten analyysiin, jotta se 
pystyy suosittelemaan asiakkaalle 
ammatillisten kriteerien pohjalta 
vakuutussopimusta, joka täyttäisi 
asianmukaisesti asiakkaan tarpeet.

Or. en

Tarkistus 483
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun vakuutusedustaja tai -yritys 
ilmoittaa asiakkaalle antavansa 
tasapuoliseen analyysiin perustuvaa 
neuvontaa, neuvonnan on pohjauduttava 
riittävän monien markkinoilla tarjolla 
olevien vakuutussopimusten analyysiin, 
jotta se pystyy suosittelemaan asiakkaalle 
ammatillisten kriteerien pohjalta 
vakuutussopimusta, joka täyttäisi 
asianmukaisesti asiakkaan tarpeet.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
version.)

Or. en

Tarkistus 484
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä, 
riippumatta siitä, annetaanko neuvontaa vai 
ei, vakuutusedustajan tai -yrityksen on
annettava asiakkaalle merkitykselliset 
tiedot vakuutustuotteesta ymmärrettävässä 
muodossa, jotta asiakas voi tehdä tietoon 
perustuvan päätöksen, ja otettava samalla 
huomioon vakuutustuotteen 
monimutkaisuus ja asiakkaan tyyppi.

4. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä, 
riippumatta siitä, annetaanko neuvontaa vai 
ei, vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
annettava asiakkaalle merkitykselliset 
tiedot vakuutustuotteesta ymmärrettävässä 
muodossa avaintietoasiakirjassa, jotta 
asiakas voi tehdä tietoon perustuvan 
päätöksen, ja otettava samalla huomioon 
vakuutustuotteen monimutkaisuus ja 
asiakkaan tyyppi. Tiedot on annettava 
vakiotietolomakkeella selkeällä kielellä, ja 
niiden on sisällettävä avaintiedot 
vakuutussopimuksesta.

Or. en

Tarkistus 485
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä, 
riippumatta siitä, annetaanko neuvontaa vai 
ei, vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
annettava asiakkaalle merkitykselliset 
tiedot vakuutustuotteesta ymmärrettävässä 
muodossa, jotta asiakas voi tehdä tietoon 
perustuvan päätöksen, ja otettava samalla 
huomioon vakuutustuotteen 
monimutkaisuus ja asiakkaan tyyppi.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
version.)

Or. en

Tarkistus 486
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä, 
riippumatta siitä, annetaanko neuvontaa 
vai ei, vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
annettava asiakkaalle merkitykselliset 
tiedot vakuutustuotteesta ymmärrettävässä 
muodossa, jotta asiakas voi tehdä tietoon 
perustuvan päätöksen, ja otettava samalla 
huomioon vakuutustuotteen 
monimutkaisuus ja asiakkaan tyyppi.

4. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä 
vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
annettava asiakkaalle merkitykselliset 
tiedot vakuutustuotteesta ymmärrettävässä 
muodossa, jotta asiakas voi tehdä tietoon 
perustuvan päätöksen, ja otettava samalla 
huomioon vakuutustuotteen 
monimutkaisuus ja asiakkaan tyyppi.

Or. en

Tarkistus 487
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä, 
riippumatta siitä, annetaanko neuvontaa 
vai ei, vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
annettava asiakkaalle merkitykselliset 
tiedot vakuutustuotteesta ymmärrettävässä 
muodossa, jotta asiakas voi tehdä tietoon 
perustuvan päätöksen, ja otettava samalla 
huomioon vakuutustuotteen 
monimutkaisuus ja asiakkaan tyyppi.

4. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä 
vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
annettava asiakkaalle merkitykselliset 
tiedot vakuutustuotteesta ymmärrettävässä 
muodossa, jotta asiakas voi tehdä tietoon 
perustuvan päätöksen, ja otettava samalla 
huomioon vakuutustuotteen 
monimutkaisuus ja asiakkaan tyyppi.

Or. fr

Tarkistus 488
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä, (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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riippumatta siitä, annetaanko neuvontaa vai 
ei, vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
annettava asiakkaalle merkitykselliset 
tiedot vakuutustuotteesta ymmärrettävässä 
muodossa, jotta asiakas voi tehdä tietoon 
perustuvan päätöksen, ja otettava samalla 
huomioon vakuutustuotteen 
monimutkaisuus ja asiakkaan tyyppi.

version.)

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä, 
riippumatta siitä, annetaanko neuvontaa vai 
ei, vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
annettava asiakkaalle merkitykselliset 
tiedot vakuutustuotteesta ymmärrettävässä 
muodossa, jotta asiakas voi tehdä tietoon 
perustuvan päätöksen, ja otettava samalla 
huomioon vakuutustuotteen 
monimutkaisuus ja asiakkaan tyyppi.

4. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä, 
riippumatta siitä, annetaanko neuvontaa vai 
ei, vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
annettava asiakkaalle merkitykselliset 
tiedot vakuutustuotteesta helposti
ymmärrettävässä ja selkeässä muodossa
avaintietoasiakirjassa, jotta asiakas voi 
tehdä tietoon perustuvan päätöksen, ja 
otettava samalla huomioon 
vakuutustuotteen monimutkaisuus ja 
asiakkaan tyyppi.

Or. en

Tarkistus 490
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä, 
riippumatta siitä, annetaanko neuvontaa vai 

4. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä, 
riippumatta siitä, annetaanko neuvontaa vai 
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ei, vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
annettava asiakkaalle merkitykselliset 
tiedot vakuutustuotteesta ymmärrettävässä 
muodossa, jotta asiakas voi tehdä tietoon 
perustuvan päätöksen, ja otettava samalla 
huomioon vakuutustuotteen 
monimutkaisuus ja asiakkaan tyyppi.

ei, vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
annettava asiakkaalle merkitykselliset 
tiedot vakuutustuotteesta ymmärrettävässä 
muodossa, jotta asiakas voi tehdä tietoon 
perustuvan päätöksen, ja otettava samalla 
huomioon vakuutustuotteen 
monimutkaisuus ja asiakkaan tyyppi. 
Tiedot voidaan antaa vakiolomakkeella, 
joka on hyväksytty kansallisella tasolla 
toimivaltaisten viranomaisten 
valvonnassa.

Or. en

Perustelu

Tiedot olisi annettava vakiolomakkeella selkokielellä. Kutakin vakuutustuotetyyppiä varten 
olisi kansallisella tasolla suunniteltava oma erityinen lomakkeensa. Suunnitteluun olisi 
otettava mukaan kuluttajajärjestöt ja sen olisi tapahduttava toimivaltaisten viranomaisten 
valvonnassa. Tarkistus perustuu Euroopan kuluttajaliiton BEUCin ehdotukseen.

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

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio esittää kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 4 
kohdan soveltamisesta X.X.20XX [yhden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta] sekä tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa otetaan 
huomioon Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen sijoitustuotteita 
koskevista avaintietoasiakirjoista 
(COM(2012)0352) säännökset.

Or. en

Tarkistus 492
Olle Schmidt
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Avaintietoasiakirjaa täydennetään 
vakuutustuotetta myyvän henkilön 
laatimalla avainpalveluasiakirjalla, joka 
sisältää tietoja vähittäissijoittajalle 
annettavista palveluista.

Or. en

Tarkistus 493
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Avaintietoasiakirjan olisi sisällettävä 
vakuutustuotteeseen liittyvät 
kustannukset, jotka kattavat asiakkaalle 
aiheutuvat suorat ja välilliset 
kustannukset, mukaan lukien 
kustannusten yleisindikaattorit ja 
vertailun vuoksi kokonaiskustannukset 
rahamääräisinä ja prosenttiosuuksina 
ilmaistuina vakuutuksen 
kokonaiskustannusten vaikutusten 
osoittamiseksi;

Or. en

Perustelu

Vakuutusmuotoiseen sijoitustuotteeseen liittyvät kustannukset saattavat vaikuttaa tuntuvasti 
tuotteen tuottoon. Kun sijoituksen kokonaiskustannuksia valaistaan rahamääräisellä 
esimerkillä, vertailtavuus ja avoimuus paranevat ja kuluttaja saa paremman käsityksen 
asiasta. On äärimmäisen tärkeää, että kokonaiskustannukset esitetään rahamääräisinä 
sijoituksen kokonaiskustannusten vaikutusten osoittamiseksi. 
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Tarkistus 494
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 16, 17 ja 18 artiklassa 
tarkoitettuja tietoja ei tarvitse antaa silloin, 
kun vakuutusedustaja tai -yritys edustaa 
suurten riskien vakuutuksia, kun 
jälleenvakuutusedustaja tai -yritys 
harjoittaa edustusta tai kun kyseessä ovat 
liitteessä täsmennetyt ammattimaiset 
asiakkaat.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 495
Sławomir Nitras

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, kolmatta osapuolta varten 
otettujen vakuutussopimusten 
tapauksessa, joissa vakuutuksenottaja on 
liitteessä määritelty ammattimainen 
yksikkö, mutta tämä yksikkö ei ole 
vakuutettu henkilö, vakuutusedustajan tai 
-yrityksen edellytetään antavan 
vakuutetulle henkilölle 16, 17 ja 18 
artiklassa tarkoitetut tiedot.

Or. pl

Perustelu

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 
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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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 496
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden, jotka pitävät 
voimassa tai ottavat käyttöön 
vakuutusedustajia ja -yrityksiä koskevia 
tiukempia säännöksiä, on varmistettava, 
että säännökset pannaan täytäntöön 
unionin lainsäädännön mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 497
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) selkeästi ja täsmällisesti asiakkaan 
ymmärrettävissä olevassa muodossa; ja

b) selkeästi ja täsmällisesti asiakkaan 
ymmärrettävissä olevassa muodossa; ja 15 
artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 498
Sven Giegold
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Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jollakin sen jäsenvaltion, jossa riski 
sijaitsee, tai sitoumusjäsenvaltion 
virallisella kielellä tai osapuolten 
sopimalla muulla kielellä. Tiedot on 
annettava veloituksetta.

c) sen jäsenvaltion virallisilla kielillä, 
jossa kuluttaja asuu. Jäsenvaltiot voivat 
kansallisessa lainsäädännössään pitää 
voimassa sopimuksiin liittyviä tietoja 
koskevat kielivaatimukset sen 
varmistamiseksi, että kuluttaja ymmärtää 
annetut tiedot helposti, tai hyväksyä 
tällaisia kielivaatimuksia. Tiedot on 
annettava veloituksetta.

Or. en

Tarkistus 499
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) vakuutusyrityksen on annettava 
vakuutusedustajille ja asiakkaille 
vakiotietolomake, joka sisältää avaintiedot 
vakuutussopimuksesta. 

Or. en

Perustelu

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 
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amendment from BEUC.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 500
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Puhelinmyynnin osalta asiakkaalle 
etukäteen annettujen tietojen on oltava 
rahoituspalvelujen etämyyntiä kuluttajalle 
koskevien unionin sääntöjen mukaisia. 
Lisäksi tiedot on annettava asiakkaalle 1 tai 
2 kohdan mukaisesti välittömästi 
vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen.

7. Puhelinmyynnin osalta asiakkaalle 
etukäteen annettujen tietojen on oltava 
rahoituspalvelujen etämyyntiä kuluttajalle 
koskevien unionin sääntöjen mukaisia. 
Lisäksi tiedot on annettava asiakkaalle 1 tai 
2 kohdan mukaisesti välittömästi 
vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen. 
Asiakkaalta on kysyttävä, haluaako hän 
tiedot paperimuodossa vai sähköisenä.

Or. en

Tarkistus 501
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
niputuskäytännöt muttei 
sitomiskäytäntöjä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 502
Ashley Fox
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Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
niputuskäytännöt muttei 
sitomiskäytäntöjä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 503
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
niputuskäytännöt muttei 
sitomiskäytäntöjä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kannatamme komission ehdotusta sen osalta, että vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden 
myyntiä säännellään entistä tiukemmin. Sekaannusten ja sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäytön riskin välttämiseksi on tärkeää suhtautua johdonmukaisesti IMD II - ja MiFID 
-direktiiveihin.

Tarkistus 504
Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
niputuskäytännöt muttei 
sitomiskäytäntöjä.

Poistetaan.



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

FI

Or. en

Tarkistus 505
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
niputuskäytännöt muttei sitomiskäytäntöjä.

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
niputuskäytännöt ja sitomiskäytännöt.

Or. en

Tarkistus 506
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
niputuskäytännöt muttei sitomiskäytäntöjä.

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
niputuskäytännöt ja ne voivat kieltää 
sitomiskäytännöt.

Or. en

Tarkistus 507
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on annettava 
luotonantajille mahdollisuus tehdä 
luotonanto riippuvaiseksi luoton 
takaisinmaksua koskevan vakuutuksen 
ottamisesta ja mahdollisuus evätä luotto, 
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jos kuluttaja ei ota luotonantajalta eikä 
vaihtoehtoiselta tarjoajalta tällaista 
vakuutusta, jossa on vastaavat 
ominaisuudet kuin luotonantajan 
suosiman tarjoajan vakuutustuotteessa. 
Lisäksi jäsenvaltioiden on sallittava se, 
että markkinoilla tarjotaan tuotteita, 
joissa yhdistyy vakuutusturva yhtä tai 
useampaa riskiä vastaan.

Or. de

Tarkistus 508
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot eivät saa sallia 
sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien välisistä kaupallisista 
menettelyistä sisämarkkinoilla 11 päivänä 
toukokuuta 2005 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2005/29/EY määritettyjä 
sopimattomia kaupallisia menettelyjä.

Or. en

Perustelu

Sitomiskäytännöt on määriteltävä selvästi, sillä kaikkien sitomiskäytäntöjen kategorinen 
kieltäminen tekisi tiettyjen kuluttajia hyödyntävien tuotteiden myymisestä mahdotonta. Näin 
rajoitettaisiin kuluttajien mahdollisuutta valita heidän tarpeitaan parhaiten vastaava tuote tai 
vastaavat tuotteet.

Tarkistus 509
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot eivät saa antaa 
luotonantajille mahdollisuutta tehdä 
luotonantoa riippuvaiseksi 
luottovakuutuksen ottamisesta ja 
mahdollisuutta evätä luotto, jos kuluttaja 
ei ota luotonantajalta eikä 
vaihtoehtoiselta tarjoajalta tällaista 
vakuutusta.

Or. en

Tarkistus 510
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 
yhdessä toisen palvelun tai tuotteen 
kanssa paketissa, vakuutusyrityksen tai 
tapauksen mukaan vakuutusedustajan on
tarjottava ja ilmoitettava asiakkaalle, että 
paketin eri osat voidaan ostaa erikseen, ja 
annettava tiedot kuluista ja veloituksista, 
joita aiheutuu paketin kustakin siltä tai 
sen kautta erikseen ostettavasta osasta.

2. Niputuskäytäntöjen tapauksessa
vakuutusyrityksen tai tapauksen mukaan 
vakuutusedustajan on ilmoitettava
kuluttajalle, että paketin keskeinen 
rahoituspalvelu tai tuote on mahdollista
ostaa erikseen, ja annettava tiedot siltä tai 
sen kautta erikseen ostettavan paketin 
keskeisen rahoituspalvelun tai tuotteen 
hinnasta.

Or. en

Tarkistus 511
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 
yhdessä toisen palvelun tai tuotteen kanssa 

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 
yhdessä minkä tahansa muun palvelun tai 
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paketissa, vakuutusyrityksen tai tapauksen 
mukaan vakuutusedustajan on tarjottava ja
ilmoitettava asiakkaalle, että paketin eri 
osat voidaan ostaa erikseen, ja annettava 
tiedot kuluista ja veloituksista, joita 
aiheutuu paketin kustakin siltä tai sen 
kautta erikseen ostettavasta osasta.

tuotteen kanssa paketissa, 
vakuutusyrityksen tai tapauksen mukaan 
vakuutusedustajan on ilmoitettava 
asiakkaalle, että paketin eri osat voidaan 
ostaa erikseen, ja tarjottava tätä 
mahdollisuutta ja annettava tiedot kuluista 
ja veloituksista, joita aiheutuu paketin 
kustakin siltä tai sen kautta erikseen 
ostettavasta osasta.

Or. en

Tarkistus 512
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 
yhdessä toisen palvelun tai tuotteen kanssa 
paketissa, vakuutusyrityksen tai tapauksen 
mukaan vakuutusedustajan on tarjottava ja
ilmoitettava asiakkaalle, että paketin eri 
osat voidaan ostaa erikseen, ja annettava 
tiedot kuluista ja veloituksista, joita 
aiheutuu paketin kustakin siltä tai sen 
kautta erikseen ostettavasta osasta.

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 
yhdessä toisen muun kuin 
vakuutusmuotoisen rahoituspalvelun tai 
-tuotteen kanssa paketissa, 
vakuutusyrityksen tai tapauksen mukaan 
vakuutusedustajan on ilmoitettava 
asiakkaalle, voidaanko paketin eri osat 
ostaa erikseen, ja annettava tiedot kuluista 
ja veloituksista, joita aiheutuu paketin 
kustakin siltä tai sen kautta erikseen 
ostettavasta osasta.

Or. en

Perustelu

Tuotteiden sitominen voi olla epäoikeudenmukaista ja kilpailun vastaista, mutta 
vakuutustuotteiden sitominen muiden tuotteiden kanssa tuo mukanaan etuja kuluttajille, kuten 
laajemman valikoiman ja mittakaavaeduista aiheutuvia kokonaiskustannusten säästöjä.

Tarkistus 513
Sari Essayah
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Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 
yhdessä toisen palvelun tai tuotteen kanssa 
paketissa, vakuutusyrityksen tai tapauksen 
mukaan vakuutusedustajan on tarjottava ja 
ilmoitettava asiakkaalle, että paketin eri 
osat voidaan ostaa erikseen, ja annettava 
tiedot kuluista ja veloituksista, joita 
aiheutuu paketin kustakin siltä tai sen 
kautta erikseen ostettavasta osasta.

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan
kuluttajalle yhdessä muun kuin 
vakuutusmuotoisen toisen palvelun tai 
tuotteen kanssa paketissa, 
vakuutusyrityksen tai tapauksen mukaan 
vakuutusedustajan on tarjottava ja 
ilmoitettava asiakkaalle, voidaanko paketin 
eri osat ostaa erikseen, ja
mahdollisuuksien mukaan annettava 
tiedot kuluista ja veloituksista, joita 
aiheutuu paketin kustakin siltä tai sen
kautta erikseen ostettavasta osasta.

Or. en

Tarkistus 514
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 
yhdessä toisen palvelun tai tuotteen kanssa 
paketissa, vakuutusyrityksen tai tapauksen 
mukaan vakuutusedustajan on tarjottava ja 
ilmoitettava asiakkaalle, että paketin eri 
osat voidaan ostaa erikseen, ja annettava 
tiedot kuluista ja veloituksista, joita 
aiheutuu paketin kustakin siltä tai sen 
kautta erikseen ostettavasta osasta.

2. 2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote 
tarjotaan kuluttajalle yhdessä muun kuin 
vakuutusmuotoisen toisen tuotteen kanssa 
paketissa, vakuutusyrityksen tai tapauksen 
mukaan vakuutusedustajan on tarjottava ja 
ilmoitettava asiakkaalle, voidaanko paketin 
eri osat ostaa erikseen, ja
mahdollisuuksien mukaan annettava 
tiedot kuluista ja veloituksista, joita 
aiheutuu paketin kustakin siltä tai sen 
kautta erikseen ostettavasta osasta.

Or. en
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Tarkistus 515
Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 
yhdessä toisen palvelun tai tuotteen kanssa 
paketissa, vakuutusyrityksen tai tapauksen 
mukaan vakuutusedustajan on tarjottava ja
ilmoitettava asiakkaalle, että paketin eri 
osat voidaan ostaa erikseen, ja annettava 
tiedot kuluista ja veloituksista, joita 
aiheutuu paketin kustakin siltä tai sen 
kautta erikseen ostettavasta osasta.

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 
yhdessä muun kuin vakuutusmuotoisen
toisen palvelun tai tuotteen kanssa 
paketissa, vakuutusyrityksen tai tapauksen 
mukaan vakuutusedustajan on ilmoitettava 
asiakkaalle, voidaanko paketin eri osat 
ostaa erikseen, ja tällaisissa tapauksissa
annettava tiedot kuluista ja veloituksista, 
joita aiheutuu paketin kustakin siltä tai sen 
kautta erikseen ostettavasta osasta.

Or. en

Tarkistus 516
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 
yhdessä toisen palvelun tai tuotteen kanssa 
paketissa, vakuutusyrityksen tai tapauksen 
mukaan vakuutusedustajan on tarjottava ja
ilmoitettava asiakkaalle, että paketin eri 
osat voidaan ostaa erikseen, ja annettava 
tiedot kuluista ja veloituksista, joita 
aiheutuu paketin kustakin siltä tai sen 
kautta erikseen ostettavasta osasta.

2. Jos vakuutus tarjotaan yhdessä toisen 
palvelun tai tuotteen kanssa paketissa, 
vakuutusyrityksen tai tapauksen mukaan 
vakuutusedustajan on ilmoitettava 
asiakkaalle, voidaanko paketin eri osat 
ostaa erikseen, ja annettava tiedot kuluista 
ja veloituksista, joita aiheutuu paketin 
kustakin siltä tai sen kautta erikseen 
ostettavasta osasta.

Or. en
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Tarkistus 517
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 
yhdessä toisen palvelun tai tuotteen kanssa 
paketissa, vakuutusyrityksen tai tapauksen 
mukaan vakuutusedustajan on tarjottava ja 
ilmoitettava asiakkaalle, että paketin eri 
osat voidaan ostaa erikseen, ja annettava 
tiedot kuluista ja veloituksista, joita 
aiheutuu paketin kustakin siltä tai sen 
kautta erikseen ostettavasta osasta.

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 
yhdessä toisen palvelun tai tuotteen kanssa 
paketissa, vakuutusyrityksen tai tapauksen 
mukaan vakuutusedustajan olisi tarjottava 
ja ilmoitettava asiakkaalle, voidaanko
paketin eri osat voidaan ostaa erikseen, ja 
annettava asiakkaan pyynnöstä tiedot 
kuluista ja veloituksista, joita aiheutuu 
paketin kustakin siltä tai sen kautta 
erikseen ostettavasta osasta.

Or. de

Tarkistus 518
Peter Simon, Udo Bullmann

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 
yhdessä toisen palvelun tai tuotteen kanssa 
paketissa, vakuutusyrityksen tai tapauksen 
mukaan vakuutusedustajan on tarjottava ja
ilmoitettava asiakkaalle, että paketin eri 
osat voidaan ostaa erikseen, ja annettava 
tiedot kuluista ja veloituksista, joita 
aiheutuu paketin kustakin siltä tai sen 
kautta erikseen ostettavasta osasta.

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 
yhdessä toisen palvelun tai tuotteen kanssa 
paketissa, vakuutusyrityksen tai tapauksen 
mukaan vakuutusedustajan on ilmoitettava
selkeästi asiakkaalle, että paketin eri osat 
voidaan ostaa erikseen, ja tarjottava osia 
yksitellen, ja annettava tiedot kuluista ja 
veloituksista, joita aiheutuu paketin 
kustakin siltä tai sen kautta erikseen 
ostettavasta osasta.

Or. de
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Tarkistus 519
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mikäli paketit perustuvat yhteisesti 
katettaviin kustannuksiin, mitä ilman 
vakuuksia ei voida taata, yhdessä 
paketissa myymistä koskeva velvoite 
voidaan säilyttää.

Or. fr

Tarkistus 520
Philippe De Backer

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä artiklaa ei sovelleta kuluttajille 
tarjottaviin kattaviin 
vakuutussopimuksiin, joissa yksi 
vakuutussopimus kattaa lukuisia toisiinsa 
liittyviä vakuutuskelpoisia riskejä.

Or. en

Tarkistus 521
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EVLEV laatii viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta [20XX] ja päivittää 
määräajoin ristiinmyyntikäytäntöjen 
arviointia ja valvontaa koskevat ohjeet, 

Poistetaan.
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joissa selvitetään erityisesti tilanteet, 
joissa ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 
16, 17 ja 18 artiklan tai tämän artiklan 1 
kohdan mukaisia velvoitteita.

Or. en

Tarkistus 522
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EVLEV laatii viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta [20XX] ja päivittää 
määräajoin ristiinmyyntikäytäntöjen 
arviointia ja valvontaa koskevat ohjeet, 
joissa selvitetään erityisesti tilanteet,
joissa ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 
16, 17 ja 18 artiklan tai tämän artiklan 1 
kohdan mukaisia velvoitteita.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 523
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EVLEV laatii viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta [20XX] ja päivittää 
määräajoin ristiinmyyntikäytäntöjen 
arviointia ja valvontaa koskevat ohjeet, 
joissa selvitetään erityisesti tilanteet, 
joissa ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 
16, 17 ja 18 artiklan tai tämän artiklan 1 
kohdan mukaisia velvoitteita.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Komission ehdotus ei ole johdonmukainen MiFID-direktiivin lähestymistavan kanssa. 
Ehdotuksessa ei tehdä eroa vakuutustuotteiden "sitomisen" ja "sidoksissa olevien" tuotteiden 
välille. Nykyinen muotoilu saattaa synnyttää epätoivottuja seuraamuksia. Yleisimmät 
vakuutustuotteet ovat tällä hetkellä yhdistettyjä, esimerkiksi matkavakuutus on yhdistetty 
matkatavaravakuutukseen, lennon peruuntumisen korvaavaan vakuutukseen jne. 
Käsiteltävänä olevan ehdotuksen sisältämä kielto voisi mahdollisesti kieltää myös tällaiset 
yhdistelmät. Tarkistus perustuu rahoitusvalvontaviranomaisen ehdotukseen.

Tarkistus 524
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EVLEV laatii viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta [20XX] ja päivittää 
määräajoin ristiinmyyntikäytäntöjen 
arviointia ja valvontaa koskevat ohjeet, 
joissa selvitetään erityisesti tilanteet, 
joissa ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 
16, 17 ja 18 artiklan tai tämän artiklan 1 
kohdan mukaisia velvoitteita.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 525
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EVLEV laatii viimeistään 31 päivänä
joulukuuta [20XX] ja päivittää määräajoin 
ristiinmyyntikäytäntöjen arviointia ja 
valvontaa koskevat ohjeet, joissa 
selvitetään erityisesti tilanteet, joissa 
ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 16, 17 

3. EVLEV laatii yhteistyössä Euroopan 
pankkiviranomaisen ja Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa 
Euroopan valvontaviranomaisten 
yhteiskomiteassa viimeistään [... päivänä 
...kuuta ...] ja päivittää määräajoin 
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ja 18 artiklan tai tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisia velvoitteita.

ristiinmyyntikäytäntöjen arviointia ja 
valvontaa koskevat ohjeet, joissa 
selvitetään erityisesti tilanteet, joissa 
ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 16, 17 
ja 18 artiklan tai tämän direktiivin 1 
kohdan mukaisia vakuutusedustajien ja 
-yritysten velvoitteita toimia 
asiakkaidensa parhaan edun mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 526
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EVLEV laatii viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta [20XX] ja päivittää määräajoin 
ristiinmyyntikäytäntöjen arviointia ja 
valvontaa koskevat ohjeet, joissa 
selvitetään erityisesti tilanteet, joissa 
ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 16, 17 
ja 18 artiklan tai tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisia velvoitteita.

3. EVLEV laatii viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta [20XX] ja päivittää määräajoin 
ristiinmyyntikäytäntöjen ja/tai yhdessä 
paketissa myynnin arviointia ja valvontaa 
koskevat ohjeet, joissa selvitetään 
erityisesti tilanteet, joissa 
ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 16, 17 
ja 18 artiklan tai tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisia velvoitteita.

Or. fr

Tarkistus 527
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
7 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

ASIAKKAAN SUOJAAN LIITTYVÄT 
LISÄVAATIMUKSET 
VAKUUTUSMUOTOISTEN 
SIJOITUSTUOTTEIDEN OSALTA

KULUTTAJANSUOJAAN LIITTYVÄT 
VAATIMUKSET 
VAKUUTUSMUOTOISTEN 
SIJOITUSTUOTTEIDEN OSALTA
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Or. de

Tarkistus 528
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
7 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

ASIAKKAAN SUOJAAN LIITTYVÄT
LISÄVAATIMUKSET
VAKUUTUSMUOTOISTEN 
SIJOITUSTUOTTEIDEN OSALTA

KULUTTAJAN SUOJAAN LIITTYVÄT
VAATIMUKSET
VAKUUTUSMUOTOISTEN 
SIJOITUSTUOTTEIDEN OSALTA

Or. en

Tarkistus 529
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
7 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

ASIAKKAAN SUOJAAN LIITTYVÄT 
LISÄVAATIMUKSET
VAKUUTUSMUOTOISTEN 
SIJOITUSTUOTTEIDEN OSALTA

KULUTTAJAN SUOJAAN LIITTYVÄT 
VAATIMUKSET
VAKUUTUSMUOTOISTEN 
SIJOITUSTUOTTEIDEN OSALTA

Or. en

Tarkistus 530
Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
7 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

ASIAKKAAN SUOJAAN LIITTYVÄT 
LISÄVAATIMUKSET

KULUTTAJAN SUOJAAN LIITTYVÄT 
VAATIMUKSET



PE504.393v01-00 82/166 AM\926838FI.doc

FI

VAKUUTUSMUOTOISTEN 
SIJOITUSTUOTTEIDEN OSALTA

VAKUUTUSMUOTOISTEN 
SIJOITUSTUOTTEIDEN OSALTA

Or. en

Tarkistus 531
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 532
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tässä luvussa vahvistetaan 
vakuutusedustusta koskevat 
lisävaatimukset, kun seuraavat tahot 
harjoittavat vakuutusmuotoisten 
sijoitustuotteiden myyntiin liittyvää 
vakuutusedustusta:

Tämä luku korvaa luvun VI 15–
18 artiklan siltä osin kun seuraavat tahot 
harjoittavat vakuutusmuotoisten 
sijoitustuotteiden myyntiä:

Or. en

Tarkistus 533
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Tässä luvussa vahvistetaan 
vakuutusedustusta koskevat 
lisävaatimukset, kun seuraavat tahot 
harjoittavat vakuutusmuotoisten 
sijoitustuotteiden myyntiin liittyvää 
vakuutusedustusta:

Tämä luku korvaa luvun VI 15–
18 artiklan siltä osin kun seuraavat tahot 
harjoittavat vakuutusmuotoisten 
sijoitustuotteiden myyntiä:

Or. en

Tarkistus 534
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tässä luvussa vahvistetaan 
vakuutusedustusta koskevat 
lisävaatimukset, kun seuraavat tahot 
harjoittavat vakuutusmuotoisten 
sijoitustuotteiden myyntiin liittyvää 
vakuutusedustusta:

Tämä luku korvaa luvun VI 15, 17 ja 18 
artiklan vakuutusedustuksen osalta, kun 
seuraavat tahot harjoittavat 
vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden 
myyntiin liittyvää vakuutusedustusta:

Or. de

(Johdanto-osan 42 kappale. Nämä ovat kumulatiivisia vaatimuksia, jotka selventävät 
vakuutustuotteiden ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden välistä eroa.)

Tarkistus 535
Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tässä luvussa vahvistetaan 
vakuutusedustusta koskevat 
lisävaatimukset, kun seuraavat tahot 
harjoittavat vakuutusmuotoisten 
sijoitustuotteiden myyntiin liittyvää 

Tässä luvussa vahvistetaan 
vakuutusedustusta koskevat vaatimukset, 
kun seuraavat tahot harjoittavat 
vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden 
myyntiin liittyvää vakuutusedustusta:
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vakuutusedustusta:

Or. en

Tarkistus 536
Nils Torvalds

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä luku korvaa näin ollen luvun IV 
15–18 artiklan näiden tuotteiden myynnin 
osalta.

Or. en

Tarkistus 537
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Luvun VI seuraavia osia ei sovelleta 
vakuutusedustajiin ja -yrityksiin, jotka 
harjoittavat vakuutusmuotoisten 
sijoitustuotteiden vakuutusedustusta:
a) 15 artikla
b) 16 artiklan a alakohdan i, ii ja iii ja iv 
alakohta
c) 16 artiklan b alakohdan i, ii ja iii 
alakohta 
d) 17 artiklan 1 kohdan c, d, e, f ja g 
alakohta
e) 17 artiklan 2, 3, 4 ja 5 kohta
f) 18 artikla

Or. en
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Tarkistus 538
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 23 artiklan 1 ja 2 kohtaa 
sovelletaan myös vakuutusedustajiin ja 
-yrityksiin, jotka harjoittavat 
vakuutusedustusta kaikkien 
vakuutustuotteiden osalta.

Or. en

Tarkistus 539
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat jättää voimaan tai 
ottaa käyttöön tämän luvun vaatimuksia 
ylittäviä toimenpiteitä sillä edellytyksellä, 
että kyseiset säännökset ovat unionin 
lainsäädännön mukaisia.

Or. en

Tarkistus 540
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EAMV:n ja EVLEV:n on tehtävä 
yhteistyötä, jotta vähittäismarkkinoille 
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tarkoitettuihin sijoitustuotteisiin, joihin 
sovelletaan joko [MiFID II -direktiiviä] 
tai tätä direktiiviä, saataisiin 
liiketoiminnan käyttäytymissääntöjen 
osalta mahdollisimman paljon 
yhdenmukaisuutta komission 
hyväksymien teknisten standardien 
välityksellä.

Or. en

Tarkistus 541
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Direktiivin 23 artiklan 1 ja 2 kohtaa 
sovelletaan myös vakuutusedustajiin ja 
-yrityksiin, jotka harjoittavat 
vakuutusedustusta kaikkien tuotteiden 
osalta.
Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tiukempia säännöksiä 23, 
24 ja 25 artiklassa tarkoitetuista 
asiakkaan suojaan liittyvistä 
vaatimuksista sillä edellytyksellä, että 
kyseiset säännökset ovat unionin 
lainsäädännön mukaisia. EAMV:n ja 
EVLEV:n olisi tehtävä yhteistyötä, jotta 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuihin 
sijoitustuotteisiin, joihin sovelletaan joko 
MiFID II -direktiiviä tai tätä direktiiviä, 
saataisiin liiketoiminnan 
käyttäytymissääntöjen osalta 
mahdollisimman paljon 
yhdenmukaisuutta ohjeiden välityksellä.

Or. en
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Tarkistus 542
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
vakuutusedustajat ja -yritykset toteuttavat 
kaikki aiheelliset toimet havaitakseen 
itsensä, mukaan luettuina niiden johto, 
työntekijät ja sidoksissa olevat 
vakuutusedustajat tai muut niihin 
määräysvallan vuoksi suoraan tai 
epäsuorasti yhteydessä olevat henkilöt, ja 
asiakkaidensa väliset eturistiriidat tai 
asiakkaiden väliset eturistiriidat, joita 
syntyy vakuutusedustuksen harjoittamisen 
yhteydessä.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 
tarjoavat vakuutusedustajat ja -yritykset 
toteuttavat kaikki aiheelliset toimet 
havaitakseen itsensä, mukaan luettuina 
niiden johto, työntekijät ja sidoksissa 
olevat vakuutusedustajat tai muut niihin 
määräysvallan vuoksi suoraan tai 
epäsuorasti yhteydessä olevat henkilöt, ja 
asiakkaidensa väliset eturistiriidat tai 
asiakkaiden väliset eturistiriidat, joita 
syntyy vakuutusedustuksen harjoittamisen 
yhteydessä.

Or. de

Perustelu

Lukua VII sovelletaan ainoastaan vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin.

Tarkistus 543
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
23 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan säännöt 
seuraavista:
– toimet, joita saatetaan tarvita 
eturistiriitojen tunnistamiseksi, 
ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja 
ilmoittamiseksi;
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– tarkoituksenmukaiset perusteet 
sellaisten eturistiriitojen 
määrittelemiseksi, jotka saattavat 
vahingoittaa asiakkaan etua.

Or. en

Perustelu

Tietoon liittyvä epäsymmetria asiakkaiden ja vakuutusedustajien välillä ja 
vakuutuksenantajien edustajille maksamat provisiomaksut heikentävät vakavasti 
vakuutustuotteita koskevan neuvonnan laatua. Tämä heikentää mahdollisuuksia tarjota 
kuluttajille kustannustehokkaita ja keinoihin suuntautuneita tuotteita. Kun otetaan huomioon 
eurooppalaisen poliittisen keskustelun nykytila ja tehokkaan ja johdonmukaisen 
sääntelykehyksen aikaansaamiseksi IMD II -direktiivin mukauttaminen MiFID-direktiiviin on 
tehokas lähestymistapa.

Tarkistus 544
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
selvästi ilmoitettava asiakkaalle 
eturistiriitojen yleinen luonne tai lähteet 
ennen kuin se alkaa suorittaa liiketoimia 
asiakkaan lukuun, jos vakuutusedustajan 
tai -yrityksen 15, 16 ja 17 artiklan 
mukaisesti soveltamat toimet eivät 
riittävällä tavalla pysty varmistamaan, että 
vältetään riski siitä, että eturistiriidat 
haittaavat asiakkaiden ja potentiaalisten 
asiakkaiden etuja.

2. Vakuutusedustajan tai -yrityksen on
pidettävä yllä ja käytettävä tehokkaita 
toiminta- ja hallintajärjestelyjä, joiden 
avulla se voi ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin 
toimenpiteisiin, jotta eturistiriidat eivät 
vaikuttaisi haitallisesti sen asiakkaiden 
etuihin. Vakuutusedustajan tai -yrityksen 
on selvästi ilmoitettava asiakkaalle 
eturistiriitojen yleinen luonne tai lähteet 
ennen kuin se alkaa suorittaa liiketoimia 
asiakkaan lukuun, jos vakuutusedustajan 
tai -yrityksen soveltamat toimet eivät 
riittävällä tavalla pysty varmistamaan, että 
vältetään riski siitä, että eturistiriidat 
haittaavat asiakkaiden ja potentiaalisten 
asiakkaiden etuja.

Or. en



AM\926838FI.doc 89/166 PE504.393v01-00

FI

Perustelu

Tietoon liittyvä epäsymmetria asiakkaiden ja vakuutusedustajien välillä ja 
vakuutuksenantajien edustajille maksamat provisiomaksut heikentävät vakavasti 
vakuutustuotteita koskevan neuvonnan laatua. Tämä heikentää mahdollisuuksia tarjota 
kuluttajille kustannustehokkaita ja keinoihin suuntautuneita tuotteita. Kun otetaan huomioon 
eurooppalaisen poliittisen keskustelun nykytila ja tehokkaan ja johdonmukaisen 
sääntelykehyksen aikaansaamiseksi IMD II -direktiivin mukauttaminen MiFID-direktiiviin on 
tehokas lähestymistapa.

Tarkistus 545
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
selvästi ilmoitettava asiakkaalle 
eturistiriitojen yleinen luonne tai lähteet
ennen kuin se alkaa suorittaa liiketoimia 
asiakkaan lukuun, jos vakuutusedustajan 
tai -yrityksen 15, 16 ja 17 artiklan 
mukaisesti soveltamat toimet eivät 
riittävällä tavalla pysty varmistamaan, että 
vältetään riski siitä, että eturistiriidat 
haittaavat asiakkaiden ja potentiaalisten 
asiakkaiden etuja.

2. Vakuutusedustajan tai -yrityksen on
pidettävä yllä ja käytettävä tehokkaita 
toiminta- ja hallintajärjestelyjä, joiden 
avulla se voi ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin 
toimenpiteisiin, jotta eturistiriidat eivät 
vaikuttaisi haitallisesti sen asiakkaiden 
etuihin. Vakuutusedustajan tai -yrityksen 
on selvästi ilmoitettava asiakkaalle 
eturistiriitojen yleinen luonne ja/tai lähteet
sekä asiakkaalle aiheutuvien riskien 
lieventämiseksi toteutetut toimet, jos
vakuutusedustajan tai -yrityksen 
soveltamat toimet eivät riittävällä tavalla 
pysty varmistamaan, että vältetään riski 
siitä, että eturistiriidat haittaavat 
asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden 
etuja.

Or. en

Tarkistus 546
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
selvästi ilmoitettava asiakkaalle 
eturistiriitojen yleinen luonne tai lähteet 
ennen kuin se alkaa suorittaa liiketoimia 
asiakkaan lukuun, jos vakuutusedustajan 
tai -yrityksen 15, 16 ja 17 artiklan 
mukaisesti soveltamat toimet eivät 
riittävällä tavalla pysty varmistamaan, että 
vältetään riski siitä, että eturistiriidat 
haittaavat asiakkaiden ja potentiaalisten 
asiakkaiden etuja.

2. Vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 
tarjoavan vakuutusedustajan tai -yrityksen 
on selvästi ilmoitettava asiakkaalle 
eturistiriitojen yleinen luonne tai lähteet 
ennen kuin se alkaa suorittaa liiketoimia 
asiakkaan lukuun, jos vakuutusedustajan 
tai -yrityksen 15, 16 ja 17 artiklan 
mukaisesti soveltamat toimet eivät 
riittävällä tavalla pysty varmistamaan, että 
vältetään riski siitä, että eturistiriidat 
haittaavat asiakkaiden ja potentiaalisten 
asiakkaiden etuja.

Or. de

Perustelu

Lukua VII sovelletaan ainoastaan vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin.

Tarkistus 547
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kyseiseen ilmoitukseen sovelletaan 
seuraavia vaatimuksia:
a) se on tehtävä pysyvällä välineellä; ja
b) sen on oltava riittävän 
yksityiskohtainen, ottaen huomioon 
asiakkaan luonteen, jotta asiakas voi 
tehdä tietoon perustuvan päätöksen 
palvelusta, jonka yhteydessä 
eturistiriitatilanne syntyy.

Or. en
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Tarkistus 548
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kyseiseen ilmoitukseen sovelletaan 
seuraavia vaatimuksia: 
a) se on tehtävä pysyvällä välineellä;
b) sen on oltava riittävän 
yksityiskohtainen, ottaen huomioon 
asiakkaan luonteen, jotta asiakas voi 
tehdä tietoon perustuvan päätöksen 
palvelusta, jonka yhteydessä 
eturistiriitatilanne syntyy.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on johdonmukaisuus MiFID-direktiivin kanssa. Tarkistus perustuu
Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluviranomaisen (FSA) ehdotukseen.

Tarkistus 549
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

 [...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 550
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
vakuutusedustaja tai -yritys toimii 
rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti 
ja asiakkaidensa parhaiden etujen 
mukaisesti, kun se tarjoaa 
vakuutusedustusta asiakkaille tai harjoittaa 
vakuutusedustusta asiakkaiden puolesta, ja 
noudattaa erityisesti tässä artiklassa ja 25 
artiklassa vahvistettuja periaatteita.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
vakuutusedustaja tai -yritys toimii 
rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti 
ja asiakkaidensa parhaiden etujen 
mukaisesti, kun se tarjoaa 
vakuutusedustusta asiakkaille tai harjoittaa 
vakuutusedustusta asiakkaiden puolesta, ja 
noudattaa erityisesti tässä artiklassa ja 25 
artiklassa vahvistettuja tietojen antamista 
asiakkaille ja soveltuvuuden ja 
asianmukaisuuden arviointia koskevia
periaatteita.

Or. en

Perustelu

Direktiivi 24 ja 25 artiklassa vahvistetut tietojen antamista asiakkaille ja soveltuvuuden ja
asianmukaisuuden arviointia koskevat yleiset periaatteet olisi säilytettävä.

Tarkistus 551
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että
vakuutusedustaja tai -yritys toimii
rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti 
ja asiakkaidensa parhaiden etujen 
mukaisesti, kun se tarjoaa 
vakuutusedustusta asiakkaille tai harjoittaa 
vakuutusedustusta asiakkaiden puolesta, ja 
noudattaa erityisesti tässä artiklassa ja 25 
artiklassa vahvistettuja periaatteita.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että
vakuutusedustajalla tai -yrityksellä on 
velvollisuus toimia rehellisesti, 
tasapuolisesti, ammattimaisesti ja 
asiakkaidensa parhaiden etujen mukaisesti, 
kun se tarjoaa vakuutusedustusta 
asiakkaille tai harjoittaa vakuutusedustusta 
asiakkaiden puolesta, ja noudattaa 
erityisesti tässä artiklassa ja 25 
artiklassa vahvistettuja periaatteita.

Or. en
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Perustelu

Tarkoituksena on johdonmukaisuus MiFID II -direktiivin ja IMD II -direktiivin kanssa.

Tarkistus 552
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että
vakuutusedustaja tai -yritys toimii 
rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti 
ja asiakkaidensa parhaiden etujen 
mukaisesti, kun se tarjoaa 
vakuutusedustusta asiakkaille tai harjoittaa 
vakuutusedustusta asiakkaiden puolesta, ja 
noudattaa erityisesti tässä artiklassa ja 25 
artiklassa vahvistettuja periaatteita.

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
vakuutusedustaja tai -yritys toimii aina
rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti 
ja asiakkaidensa parhaiden etujen 
mukaisesti, kun se tarjoaa 
vakuutusedustusta asiakkaille tai harjoittaa 
vakuutusedustusta asiakkaiden puolesta, ja 
noudattaa erityisesti tässä artiklassa ja 25 
artiklassa vahvistettuja periaatteita.

Or. en

Tarkistus 553
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Direktiivin 24 ja 25 artiklassa 
esitettyjen tietoja koskevien vaatimusten 
täytäntöönpanon on oltava oikeasuhteista, 
ja siinä on otettava huomioon, onko 
asiakas liitteessä määritelty 
ammattimainen asiakas.

Or. en
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Tarkistus 554
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Direktiivin 24 ja 25 artiklassa 
esitettyjen tietoja koskevien vaatimusten 
täytäntöönpanon on oltava oikeasuhteista, 
ja siinä on otettava huomioon, onko 
asiakas liitteessä määritelty 
ammattimainen asiakas.

Or. en

Perustelu

Kohdan lisäämisellä pyritään saattamaan teksti yhdenmukaiseksi MiFID II:n nykyisen 
lähestymistavan kanssa. Tarkistus perustuu Yhdistyneen kuningaskunnan 
rahoituspalveluviranomaisen (FSA) ehdotukseen.

Tarkistus 555
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaiken tiedon, mukaan lukien 
markkinointiviestintä, jonka 
vakuutusedustaja tai -yritys osoittaa 
asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille, 
on oltava asiallista ja selkeää eikä se saa 
olla harhaanjohtavaa.
Markkinointiviestinnän on oltava selvästi
tunnistettavissa markkinointiviestinnäksi.

2. Kaiken tiedon, mukaan lukien 
markkinointiviestintä, jonka 
vakuutusedustaja tai -yritys osoittaa 
asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille, 
on aina oltava asiallista ja selkeää eikä se 
saa olla harhaanjohtavaa. Kuluttajan on 
kyettävä selvästi tunnistamaan 
markkinointiviestintä
markkinointiviestinnäksi.

Or. en
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Tarkistus 556
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille 
on toimitettava asianmukaiset tiedot 
seuraavista:

3. Vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista 
kiinnostuneille asiakkaille tai 
potentiaalisille asiakkaille on toimitettava 
asianmukaiset tiedot seuraavista:

Or. de

Perustelu

Lukua VII sovelletaan ainoastaan vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin.

Tarkistus 557
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustaja tai -yritys ja sen 
tarjoamat palvelut. Kun annetaan 
neuvontaa, on täsmennettävä, annetaanko 
neuvonta riippumattomasti ja perustuuko 
neuvonta laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
vakuutusedustaja tai -yritys asiakkaalle 
jatkuvaa arviointia asiakkaille suositellun 
vakuutustuotteen soveltuvuudesta 
asiakkaalle;

a) vakuutusedustaja tai -yritys ja sen 
tarjoamat palvelut.

Or. en
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Tarkistus 558
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustaja tai -yritys ja sen 
tarjoamat palvelut. Kun annetaan
neuvontaa, on täsmennettävä, annetaanko 
neuvonta riippumattomasti ja perustuuko
neuvonta laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
vakuutusedustaja tai -yritys asiakkaalle
jatkuvaa arviointia asiakkaille suositellun 
vakuutustuotteen soveltuvuudesta
asiakkaalle;

a) vakuutusedustaja tai -yritys ja sen 
tarjoamat palvelut. Kun annetaan
sijoitusneuvontaa, neuvonnan perusteet
on täsmennettävä etukäteen, mukaan 
luettuna se, perustuuko se laajaan vai 
rajoitetumpaan analyysiin markkinoista ja 
tarjoaako vakuutusedustaja tai -yritys 
asiakkaalle säännöllisesti arviointia 
asiakkaille suositeltujen 
vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden 
soveltuvuudesta vai ei, ja ilmoitettava
asiakkaalle sijoitustoimen 
kokonaiskustannuksista yhtenä ainoana 
rahasummana, joka sisältää sekä 
asiakkaan suoraan vakuutusedustajalle 
tai -yritykselle maksamat palkkiot että 
kolmannen osapuolen mahdollisesti 
maksamat kannustimet. Tämä ilmoitus on 
annettava asiakkaalle ennen 
sijoitusneuvonnan tarjoamista.

Or. en

Tarkistus 559
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustaja tai -yritys ja sen 
tarjoamat palvelut. Kun annetaan 
neuvontaa, on täsmennettävä, annetaanko 
neuvonta riippumattomasti ja perustuuko 
neuvonta laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
vakuutusedustaja tai -yritys asiakkaalle 

a) vakuutusedustaja ja sen tarjoamat 
palvelut. On täsmennettävä, annetaanko 
neuvonta riippumattomasti ja perustuuko 
neuvonta laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
vakuutusedustaja asiakkaalle jatkuvaa 
arviointia asiakkaille suositellun 
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jatkuvaa arviointia asiakkaille suositellun 
vakuutustuotteen soveltuvuudesta 
asiakkaalle;

vakuutustuotteen soveltuvuudesta 
asiakkaalle;

Or. en

Tarkistus 560
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustaja tai -yritys ja sen 
tarjoamat palvelut. Kun annetaan 
neuvontaa, on täsmennettävä, annetaanko 
neuvonta riippumattomasti ja perustuuko 
neuvonta laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
vakuutusedustaja tai -yritys asiakkaalle 
jatkuvaa arviointia asiakkaille suositellun 
vakuutustuotteen soveltuvuudesta 
asiakkaalle;

a) vakuutusedustaja tai -yritys ja sen 
tarjoamat palvelut. On täsmennettävä, 
annetaanko neuvonta riippumattomasti ja 
perustuuko neuvonta laajaan vai 
rajoitetumpaan analyysiin markkinoista ja 
tarjoaako vakuutusedustaja tai -yritys 
asiakkaalle jatkuvaa arviointia asiakkaille 
suositellun vakuutustuotteen 
soveltuvuudesta asiakkaalle;

Or. fr

Tarkistus 561
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustaja tai -yritys ja sen 
tarjoamat palvelut. Kun annetaan 
neuvontaa, on täsmennettävä, annetaanko 
neuvonta riippumattomasti ja perustuuko 
neuvonta laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
vakuutusedustaja tai -yritys asiakkaalle
jatkuvaa arviointia asiakkaille suositellun 
vakuutustuotteen soveltuvuudesta 

a) vakuutusedustaja tai -yritys ja sen 
tarjoamat palvelut. Kun annetaan 
neuvontaa, on täsmennettävä, perustuuko 
neuvonta laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
vakuutusedustaja tai -yritys asiakkaalle
säännöllistä arviointia asiakkaille 
suositellun vakuutustuotteen 
soveltuvuudesta asiakkaalle;
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asiakkaalle;

Or. de

(johdonmukaisuus 16 artiklan a kohdan i, ii ja v alakohdan sekä 17 artiklan 1 kohdan c 
alakohdan vaatimusten kanssa)

Perustelu

Säännöllinen arviointi on järkevää ja väliajat voidaan määrittää etukäteen. Ei ole selvää, 
mitä "jatkuva arviointi" tarkoittaa käytännössä (päivittäin, tunneittain, minuuteittain?).

Tarkistus 562
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustaja tai -yritys ja sen 
tarjoamat palvelut. Kun annetaan 
neuvontaa, on täsmennettävä, annetaanko 
neuvonta riippumattomasti ja perustuuko 
neuvonta laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
vakuutusedustaja tai -yritys asiakkaalle
jatkuvaa arviointia asiakkaille suositellun 
vakuutustuotteen soveltuvuudesta 
asiakkaalle;

a) vakuutusedustaja tai -yritys ja sen 
tarjoamat palvelut. Kun annetaan 
neuvontaa, on täsmennettävä, annetaanko 
neuvonta riippumattomasti ja perustuuko 
neuvonta laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja eritellään eri 
välinetyypit. Tiedoista on käytävä ilmi,
tarjoaako vakuutusedustaja tai -yritys 
asiakkaalle säännöllistä arviointia 
asiakkaille suositellun vakuutustuotteen 
soveltuvuudesta asiakkaalle;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on johdonmukaisuus MiFID II -direktiivin kanssa.

Tarkistus 563
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) vakuutustuotteet ja ehdotetut 
sijoitusstrategiat. Tähän tulisi sisältyä 
asianmukaista neuvontaa ja varoituksia 
kyseisiin tuotteisiin tehtäviin sijoituksiin 
tai erityisiin sijoitusstrategioihin 
sisältyvistä riskeistä, ja 

b) annetaanko neuvontaa 
riippumattomasti tasapuolisen markkina-
analyysin perusteella vai 
vakuutusyrityksen tarjoamien tuotteiden 
analyysin perusteella. Tiedoista on 
käytävä ilmi, tarjoaako vakuutusedustaja 
tai -yritys asiakkaalle jatkuvaa arviointia 
suositellun vakuutustuotteen 
soveltuvuudesta asiakkaalle;

Or. en

Tarkistus 564
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kulut ja liitännäiset veloitukset. c) vakuutustuotteet, ottaen huomioon 
vakuutustuotteen monimutkaisuuden ja 
asiakkaan tyypin (kuluttaja vai ei). Tähän 
tulisi sisältyä asianmukaista neuvontaa ja 
varoituksia kyseisiin tuotteisiin tehtäviin 
sijoituksiin sisältyvistä riskeistä.

Or. en

Tarkistus 565
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kulut ja liitännäiset veloitukset. c) kulut, edustajan korvaus mukaan 
lukien, ja liitännäiset veloitukset, mukaan 
lukien erillinen korvaus neuvonnasta ja 
tuotteen kulut, kun annetaan neuvontaa.
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Or. en

Perustelu

Neuvonnan olisi oltava palvelu, josta veloitetaan tuotteen kuluista erillinen korvaus, jotta 
asiakkaat voivat vertailla tuotteita mielekkäällä tavalla.

Tarkistus 566
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kulut ja liitännäiset veloitukset. c) kulut ja liitännäiset veloitukset, 
nettovakuutusmaksu mukaan lukien.

Or. de

Tarkistus 567
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kulut ja liitännäiset veloitukset. c) sijoitustuotteeseen liittyvät kulut silloin, 
kun hän toimii välittäjänä;

Or. en

Tarkistus 568
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) kulut ja liitännäiset veloitukset. c) kaikki kulut ja mahdolliset liitännäiset 
veloitukset.

Or. en

Perustelu

Tietoon liittyvä epäsymmetria asiakkaiden ja vakuutusedustajien välillä ja 
vakuutuksenantajien edustajille maksamat provisiomaksut heikentävät vakavasti 
vakuutustuotteita koskevan neuvonnan laatua. Tämä heikentää mahdollisuuksia tarjota 
kuluttajille kustannustehokkaita ja keinoihin suuntautuneita tuotteita. Kun otetaan huomioon 
eurooppalaisen poliittisen keskustelun nykytila ja tehokkaan ja johdonmukaisen 
sääntelykehyksen aikaansaamiseksi IMD II -direktiivin mukauttaminen MiFID-direktiiviin on 
tehokas lähestymistapa.

Tarkistus 569
Pervenche Berès

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) liiketoimeen liittyvät provisiot, 
edelleenvakuutukset tai muut etuudet, 
jotka valmistaja tai kolmas osapuoli 
maksaa direktiivissä 2004/39/EY ja 
direktiivissä 2002/92/EY säädetyllä 
tavalla.

Or. en

Tarkistus 570
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot olisi 4. Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot olisi 
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annettava ymmärrettävässä muodossa 
siten, että asiakkaat tai potentiaaliset 
asiakkaat pääsevät kohtuulliseen 
käsitykseen tarjottavan tietyn 
vakuutustuotteen luonteesta ja tuotteeseen 
sisältyvistä riskeistä sekä voivat näin ollen 
tehdä tietoon perustuvan sijoituspäätöksen.
Nämä tiedot voidaan esittää 
vakiomuotoisina.

annettava ymmärrettävässä muodossa 
siten, että asiakkaat tai potentiaaliset 
asiakkaat pääsevät kohtuulliseen 
käsitykseen tarjottavan tietyn 
vakuutustuotteen luonteesta ja tuotteeseen 
sisältyvistä riskeistä sekä voivat näin ollen 
tehdä tietoon perustuvan sijoituspäätöksen.
Nämä tiedot voidaan esittää 
vakiomuotoisina avaintietoasiakirjassa.
Avaintietoasiakirjaa täydennetään 
vakuutustuotetta myyvän henkilön 
toimittamalla avainpalveluasiakirjalla, 
joka sisältää tietoja vähittäissijoittajalle 
annettavista palveluista.
Vakuutusmuotoista sijoitustuotetta 
vähittäisasiakkaille myyvän henkilön on 
toimitettava asiakkaille avaintietoasiakirja 
ja avainpalveluasiakirja hyvissä ajoin 
ennen vakuutusmuotoiseen 
sijoitustuotteeseen liittyvän liiketoimen 
toteuttamista. Kun vakuutusmuotoista 
sijoitustuotetta suositellaan asiakkaalle, 
avaintietoasiakirja ja 
avainpalveluasiakirja on toimitettava 
viipymättä.

Or. en

Tarkistus 571
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot olisi
annettava ymmärrettävässä muodossa 
siten, että asiakkaat tai potentiaaliset 
asiakkaat pääsevät kohtuulliseen 
käsitykseen tarjottavan tietyn 
vakuutustuotteen luonteesta ja tuotteeseen 
sisältyvistä riskeistä sekä voivat näin ollen 
tehdä tietoon perustuvan sijoituspäätöksen.
Nämä tiedot voidaan esittää

4. Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot on
annettava helposti ymmärrettävässä ja 
selkeässä muodossa siten, että asiakkaat tai 
potentiaaliset asiakkaat pääsevät 
kohtuulliseen käsitykseen tarjottavan tietyn 
vakuutustuotteen luonteesta ja tuotteeseen 
sisältyvistä riskeistä sekä voivat näin ollen 
tehdä tietoon perustuvan sijoituspäätöksen.
Nämä tiedot on esitettävä vakiomuotoisina
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vakiomuotoisina. avaintietoasiakirjassa.

Or. de

Tarkistus 572
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot olisi 
annettava ymmärrettävässä muodossa 
siten, että asiakkaat tai potentiaaliset 
asiakkaat pääsevät kohtuulliseen 
käsitykseen tarjottavan tietyn 
vakuutustuotteen luonteesta ja tuotteeseen 
sisältyvistä riskeistä sekä voivat näin ollen 
tehdä tietoon perustuvan sijoituspäätöksen. 
Nämä tiedot voidaan esittää
vakiomuotoisina.

4. Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot olisi 
annettava ymmärrettävässä muodossa 
siten, että asiakkaat tai potentiaaliset 
asiakkaat pääsevät kohtuulliseen 
käsitykseen tarjottavan tietyn 
vakuutustuotteen luonteesta ja tuotteeseen 
sisältyvistä riskeistä sekä voivat näin ollen 
tehdä tietoon perustuvan sijoituspäätöksen. 
Nämä tiedot on esitettävä vakiomuotoisina.

Or. en

Tarkistus 573
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot olisi 
annettava ymmärrettävässä muodossa 
siten, että asiakkaat tai potentiaaliset
asiakkaat pääsevät kohtuulliseen 
käsitykseen tarjottavan tietyn
vakuutustuotteen luonteesta ja tuotteeseen 
sisältyvistä riskeistä sekä voivat näin ollen 
tehdä tietoon perustuvan sijoituspäätöksen.
Nämä tiedot voidaan esittää 
vakiomuotoisina.

4. Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot olisi 
annettava ymmärrettävässä muodossa 
siten, että asiakkaat tai potentiaaliset
asiakkaat pääsevät kohtuulliseen 
käsitykseen tarjottavan tietyn
vakuutustyypin luonteesta ja tuotteeseen 
sisältyvistä riskeistä sekä voivat näin ollen 
tehdä tietoon perustuvan sijoituspäätöksen.
Nämä tiedot voidaan esittää 
vakiomuotoisina.
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Or. de

(johdonmukaisuus 18 artiklan 4 alakohdan vaatimusten kanssa)

Perustelu

Sanamuodolla yhtenäistetään ehdotus MiFID-direktiivin kanssa.

Tarkistus 574
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun vakuutusedustaja tai -yritys 
ilmoittaa asiakkaalle, että
vakuutusneuvonta annetaan 
riippumattomasti,

5. Kun vakuutusedustaja tai -yritys 
ilmoittaa asiakkaalle, että neuvonta
annetaan riippumattomasti, 3 kohdassa 
tarkoitettuihin asianmukaisiin tietoihin, 
jotka on tarjottava ennen 
vakuutusneuvontaa, on sisällyttävä 
seuraavaa:
a) vakuutustuotteet, joihin suositus 
perustuu, ja erityisesti se, rajoittuvatko 
tuotteet sellaisten yhteisöjen 
liikkeeseenlaskemiin tai tarjoamiin 
vakuutustuotteisiin, joilla on läheiset 
yhteydet asiakasta edustavaan 
vakuutusedustajaan; ja
b) tieto siitä, onko asiakkaan maksettava 
neuvonnasta;
c) tieto siitä, saako vakuutusedustaja 
palkkioita tai provisioita kolmansilta 
osapuolilta vakuutussopimukseen liittyen. 
5 a. Jäsenvaltiot voivat lisäksi kieltää 
palkkioiden, provisioiden tai muiden kuin 
rahallisten etujen tarjoamisen tai 
hyväksymisen kolmansilta osapuolilta 
vakuutusneuvonnan yhteydessä tai 
rajoittaa sitä edelleen. Tähän voi sisältyä 
edellytys, että tällaiset palkkiot, provisiot 
tai muut kuin rahalliset edut palautetaan 
asiakkaalle tai korvataan asiakkaan 
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suorittamia palkkioita vastaan.
Jäsenvaltiot voivat lisäksi vaatia, että kun 
vakuutusedustaja ilmoittaa asiakkaalle, 
että neuvonta annetaan riippumattomasti, 
edustajan on arvioitava riittävän suuri 
määrä markkinoilla saatavilla olevia 
vakuutustuotteita, joiden on edustettava 
riittävän hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden 
tarjoajia sen varmistamiseksi, että 
asiakkaan tavoitteet voidaan täyttää 
soveltuvalla tavalla, eivätkä ne saa 
rajoittua sellaisten yhteisöjen 
liikkeeseenlaskemiin tai tarjoamiin 
vakuutustuotteisiin, joilla on läheiset 
yhteydet vakuutusedustajaan.

Or. en

Tarkistus 575
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Kun vakuutusedustaja tai -yritys
ilmoittaa asiakkaalle, että 
vakuutusneuvonta annetaan 
riippumattomasti,

5. Kun vakuutusedustaja ilmoittaa 
asiakkaalle, että vakuutusneuvonta 
annetaan riippumattomasti, 3 kohdassa 
tarkoitettuihin asianmukaisiin tietoihin, 
jotka on tarjottava ennen 
vakuutusneuvontaa, on sisällyttävä 
seuraavaa:

Or. en

Tarkistus 576
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

5. Kun vakuutusedustaja tai -yritys
ilmoittaa asiakkaalle, että 
vakuutusneuvonta annetaan 
riippumattomasti,

5. Kun vakuutusedustaja ilmoittaa 
asiakkaalle, että vakuutusneuvonta 
annetaan riippumattomasti, 

Or. en

Tarkistus 577
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Kun vakuutusedustaja tai -yritys 
ilmoittaa asiakkaalle, että 
vakuutusneuvonta annetaan 
riippumattomasti,

5. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kun 
vakuutusedustaja tai -yritys ilmoittaa 
asiakkaalle, että vakuutusneuvonta 
annetaan riippumattomasti,
vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
ilmoitettava asiakkaalle 
vakuutussopimuksen yhteydessä saatavan 
korvauksen luonne,

Or. en

Perustelu

Kun neuvonantajat myyvät PRIPS-tuotteita, on olemassa eturistiriitojen ja kuluttajille 
aiheutuvien haittojen riski. Näiden tuotteiden osalta olisi vaadittava provisioita koskevien 
tietojen ilmoittamista.

Tarkistus 578
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on Poistetaan.
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arvioitava riittävän suuri määrä 
markkinoilla saatavilla olevia 
vakuutustuotteita. Vakuutustuotteiden 
olisi edustettava hajautetusti eri tyyppejä 
ja liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden 
tarjoajia, eivätkä ne saisi rajoittua 
sellaisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin 
tai tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla 
on läheiset yhteydet vakuutusedustajaan 
tai -yritykseen; ja

Or. en

Tarkistus 579
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on
arvioitava riittävän suuri määrä 
markkinoilla saatavilla olevia 
vakuutustuotteita. Vakuutustuotteiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla on 
läheiset yhteydet vakuutusedustajaan tai 
-yritykseen;

a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on
tehtävä kattava analyysi asiaankuuluvista 
markkinoista, jotta se pystyy 
suosittelemaan asiakkaalle ammatillisten 
kriteerien pohjalta vakuutussopimusta, 
joka täyttäisi asianmukaisesti asiakkaan 
tarpeet. Vakuutustuotteiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla on 
läheiset yhteydet vakuutusedustajaan tai 
-yritykseen;

Or. de

Tarkistus 580
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
arvioitava riittävän suuri määrä 
markkinoilla saatavilla olevia 
vakuutustuotteita. Vakuutustuotteiden 
olisi edustettava hajautetusti eri tyyppejä 
ja liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden 
tarjoajia, eivätkä ne saisi rajoittua
sellaisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin 
tai tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla on 
läheiset yhteydet vakuutusedustajaan tai 
-yritykseen; ja

a) vakuutustuotteet, joihin suositus 
perustuu, ja erityisesti se, rajoittuvatko 
tuotteet sellaisten yhteisöjen 
liikkeeseenlaskemiin tai tarjoamiin 
vakuutustuotteisiin, joilla on läheiset 
yhteydet asiakasta edustavaan
vakuutusedustajaan; ja

Or. en

Tarkistus 581
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
arvioitava riittävän suuri määrä 
markkinoilla saatavilla olevia 
vakuutustuotteita. Vakuutustuotteiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla on 
läheiset yhteydet vakuutusedustajaan tai 
-yritykseen; ja

a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
arvioitava riittävän suuri määrä 
markkinoilla saatavilla olevia 
vakuutustuotteita, jotka edustavat riittävän
hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia
sen varmistamiseksi, että asiakkaan 
vakuutusmuotoisia sijoituksia koskevat 
tarpeet voidaan täyttää soveltuvalla 
tavalla, eivätkä ne saa rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla on 
läheiset yhteydet vakuutusedustajaan tai 
-yritykseen;

Or. en

Tarkistus 582
Ashley Fox
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Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
arvioitava riittävän suuri määrä
markkinoilla saatavilla olevia 
vakuutustuotteita. Vakuutustuotteiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla on 
läheiset yhteydet vakuutusedustajaan tai 
-yritykseen; ja

a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
arvioitava useita markkinoilla saatavilla 
olevia vakuutustuotteita. 
Vakuutustuotteiden olisi edustettava 
riittävän hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla on 
läheiset yhteydet vakuutusedustajaan tai 
-yritykseen; ja

Or. en

Tarkistus 583
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
arvioitava riittävän suuri määrä
markkinoilla saatavilla olevia 
vakuutustuotteita. Vakuutustuotteiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla on 
läheiset yhteydet vakuutusedustajaan tai 
-yritykseen; ja

a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
arvioitava useita markkinoilla saatavilla 
olevia vakuutustuotteita. 
Vakuutustuotteiden olisi edustettava 
hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla on 
läheiset yhteydet vakuutusedustajaan tai 
-yritykseen; ja

Or. en

Perustelu

Tarkistus pyrkii mukauttamaan IMD II -direktiivin MIFID II -direktiiviin ja perustuu 
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Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluviranomaisen (FSA) ehdotukseen.

Tarkistus 584
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
arvioitava riittävän suuri määrä 
markkinoilla saatavilla olevia 
vakuutustuotteita. Vakuutustuotteiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla on 
läheiset yhteydet vakuutusedustajaan tai 
-yritykseen; ja

a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
arvioitava riittävän suuri määrä 
markkinoilla saatavilla olevia 
vakuutustuotteita. Vakuutustuotteiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla on 
läheiset yhteydet vakuutusedustajaan; ja

Or. en

Tarkistus 585
Peter Simon

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sen on annettava asiakkaalle 
kattavaa ja puolueetonta neuvontaa;

Or. de

Tarkistus 586
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a a) vakuutussopimuksen yhteydessä 
saatavan korvauksen luonne ja 
työskenteleekö se vakuutusmuotoisen 
sijoitussopimuksen osalta
i) palkkion eli asiakkaan suoraan 
maksaman korvauksen perusteella; tai
ii) minkä tahansa tyyppisen provision eli 
vakuutusmaksuun sisältyvän korvauksen 
perusteella; tai
iii) sekä i alakohdan että ii alakohdan 
yhdistelmän perusteella;

Or. en

Tarkistus 587
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) jos edustaja saa minkä tahansa 
tyyppisen palkkion tai provision, 
tarjottaviin tai harkittaviin 
vakuutustuotteisiin liittyvän korvauksen 
koko määrä tai, jos tarkkaa määrää ei 
pystytä kertomaan, palkkion tai provision 
taikka niiden kummankin yhdistelmän 
laskentaperusta. Neuvonnasta maksettava 
palkkio tai provisio ja tuotteesta 
maksettava palkkio tai provisio olisi 
ilmoitettava erillisinä määrinä tai niille 
olisi ilmoitettava erilliset laskentaperustat;

Or. en

Tarkistus 588
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) jos provision suuruus riippuu siitä, 
saavutetaanko vakuutusedustajan 
kyseiselle vakuutuksenantajalle 
hankkimaan vakuutustoimintaan liittyvät 
sovitut tavoitteet tai kynnysarvot, on 
ilmoitettava kyseiset tavoitteet tai 
kynnysarvot sekä niiden saavuttamisesta 
maksettavat määrät.

Or. en

Tarkistus 589
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä tai ottaa vastaan palkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia etuja, jotka 
kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai 
tarjoaa liittyen kyseisen palvelun 
tarjoamiseen asiakkaille.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vastustetaan sitä, että kiellettäisiin kaikki kannustimet, kun annetaan 
riippumatonta sijoitusneuvontaa.

Tarkistus 590
Louis Michel

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä tai ottaa vastaan palkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia etuja, jotka 
kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai 
tarjoaa liittyen kyseisen palvelun 
tarjoamiseen asiakkaille.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 591
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä tai ottaa vastaan palkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia etuja, jotka 
kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai 
tarjoaa liittyen kyseisen palvelun 
tarjoamiseen asiakkaille.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 592
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä tai ottaa vastaan palkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia etuja, jotka 
kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai 

b) tieto siitä, onko asiakkaan maksettava 
neuvonnasta;
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tarjoaa liittyen kyseisen palvelun 
tarjoamiseen asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 593
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä tai ottaa vastaan palkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia etuja, jotka 
kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa 
liittyen kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä tai ottaa vastaan minkäänlaisia
rahallisia etuja, palkkiot tai provisiot 
mukaan lukien, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen kyseisen
riippumattoman palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

Or. en

Tarkistus 594
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä tai ottaa vastaan palkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia etuja, jotka 
kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa 
liittyen kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä tai pidättää palkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia etuja, jotka 
kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa 
liittyen kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille. Tämän säännöksen 
soveltamisalan ulkopuolelle jätetään 
sellaiset vähäiset muut kuin rahalliset 
edut, jotka parantavat asiakkaalle 
tarjottavan palvelun laatua ja ovat 
laajuudeltaan ja luonteeltaan sellaisia, 
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että niiden ei voida katsoa haittaavan sen 
velvoitteen noudattamista, jonka mukaan 
sijoituspalveluyrityksen on toimittava 
asiakkaan parhaan edun mukaisesti, ja 
jotka ilmoitetaan selkeästi.

Or. en

Tarkistus 595
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä tai ottaa vastaan palkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia etuja, jotka 
kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa 
liittyen kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

b) kun vakuutusedustaja tai -yritys
ilmoittaa asiakkaalle, että 
vakuutusneuvonta annetaan 
riippumattomasti, vakuutusedustaja tai 
-yritys ei saa hyväksyä tai ottaa vastaan 
palkkioita, provisioita tai muita suoria tai 
välillisiä rahallisia tai muita kuin 
rahallisia etuja, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen kyseisen 
palvelun tarjoamiseen asiakkaille.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu Tanskan vakuutusyhdistyksen ehdotukseen. Provisiokielto estäisi vakuutus-
ja eläkeyritysten ja välittäjien väliset liiketoimet ja näin ollen asiakkaan olisi helpompi 
havaita, kuinka paljon he maksavat ja kenelle. Tanskan vakuutusyhdistyksen kokemuksen 
mukaan provisiokielto on lisännyt Tanskan markkinoiden avoimuutta ja täten lisännyt 
kilpailua, mikä puolestaan on parantanut tuotteiden laatua ja laskenut asiakkailta 
veloitettavia hintoja. Tarkistuksen tavoitteena on johdonmukaisuus MiFID II -direktiivin 
kanssa.

Tarkistus 596
Peter Simon, Udo Bullmann
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Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä tai ottaa vastaan palkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia etuja, jotka 
kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa 
liittyen kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä tai ottaa vastaan palkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia etuja,
rahanarvoista hyötyä tai muuta 
kannustinta, jotka kolmas osapuoli tai 
kolmannen osapuolen puolesta toimiva 
henkilö maksaa tai tarjoaa liittyen kyseisen 
palvelun tarjoamiseen asiakkaille.

Or. de

Tarkistus 597
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä tai ottaa vastaan palkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia etuja, jotka 
kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa 
liittyen kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä eikä pidättää palkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia etuja, jotka 
kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa 
liittyen kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

Or. en

Perustelu

Tarkistus pyrkii mukauttamaan IMD II -direktiivin MIFID II -direktiiviin. Se perustuu 
Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluviranomaisen (FSA) ehdotukseen.

Tarkistus 598
Jean-Paul Gauzès
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Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) vakuutusedustaja tai -yritys voi 
vastaanottaa korvauksia ainoastaan 
asiakkailtaan. 

Or. fr

Perustelu

Johdonmukaisuus sen kanssa, mitä olisi hyväksyttävä MIF 2:en yhteydessä. 

Tarkistus 599
Alfredo Pallone

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tieto siitä, saako vakuutusedustaja 
palkkioita tai provisioita kolmansilta 
osapuolilta vakuutussopimukseen liittyen.

Or. en

Tarkistus 600
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vakuutusyrityksen tai -edustajan tapa 
palkita henkilöstöään tai muita sidoksissa 
olevia asiamiehiä ei estä sitä 
noudattamasta velvollisuuttaan toimia 
asiakkaan parhaan edun mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun 
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henkilöstö antaa vakuutustuotteita 
koskevaa neuvontaa taikka markkinoi tai 
myy niitä vähittäisasiakkaille, 
korvausrakenteet eivät vaaranna 
henkilöstön kykyä antaa objektiivisia 
suosituksia tai soveltuvin osin antaa tietoa 
tavalla, joka on asiallinen ja selkeä eikä 
ole harhaanjohtava 2 kohdan mukaisesti 
eikä muuten aiheuta tarpeettomia 
eturistiriitoja.
Jäsenvaltioiden on erityisesti 
varmistettava, että
a) korvaus ei riipu pääosin tiettyjen 
tuotteiden myyntitavoitteista tai niiden 
kannattavuudesta; 
b) korvaus tai muut järjestelyt, tulosten 
arviointi mukaan luettuna, eivät kannusta 
henkilöstöä toimimaan tavalla, joka ei ole 
edustajan asiakkaan edun mukaista.

Or. en

Tarkistus 601
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Vakuutusedustajan katsotaan 
antaneen neuvoja riippumattomasti vain 
siinä tapauksessa, että edustaja on näin 
todennut antaessaan tietoja asiakkaalle.

Or. en

Perustelu

Viimeinen kohta on lisätty sen selventämiseksi, että "sitoutumattomien" edustajien ei pitäisi 
sinänsä katsoa tarjoavan neuvoja riippumattomasti.
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Tarkistus 602
Sławomir Nitras

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 33 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että 
vakuutusedustajat ja -yritykset 
noudattavat tässä artiklassa vahvistettuja 
periaatteita tarjotessaan asiakkailleen 
vakuutusedustusta. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

6. Jäsenvaltiot voivat lisäksi kieltää 
palkkioiden, provisioiden tai muiden kuin 
rahallisten etujen tarjoamisen tai 
hyväksymisen kolmansilta osapuolilta 
vakuutusneuvonnan yhteydessä tai 
rajoittaa sitä edelleen.

Or. en

Tarkistus 603
Sławomir Nitras

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle tarjottavan palvelun tai 
tarjottavien palvelujen luonne ottaen 
huomioon liiketoimien tyyppi, kohde, 
suuruus ja lukumäärä; ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 604
Sławomir Nitras

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarjottavien tai harkittavien tuotteiden Poistetaan.
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luonne, mukaan lukien erityyppiset 
vakuutustuotteet.

Or. en

Tarkistus 605
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) asiakkaan tai potentiaalisten 
asiakkaiden ammattimaisuuden aste ja 
heidän luokittelunsa hyväksyttäviksi 
vastapuoliksi

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on johdonmukaisuus MiFID II -direktiivin kanssa.

Tarkistus 606
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltiot voivat tietyissä 
olosuhteissa ja asianomaisia sidosryhmiä 
kuultuaan kieltää palkkioiden, 
provisioiden tai muiden kuin rahallisten 
etujen tarjoamisen tai hyväksymisen 
vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 
koskevan neuvonnan yhteydessä tai 
rajoittaa sitä edelleen edellyttäen, että 
taataan tasapuoliset toimintaedellytykset 
kaikille jakelukanaville eikä vääristetä 
kilpailua. Tähän voi sisältyä edellytys, että 
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tällaiset palkkiot, provisiot tai muut kuin 
rahalliset edut palautetaan asiakkaalle tai 
korvataan asiakkaan suorittamia maksuja 
vastaan.

Or. en

Tarkistus 607
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

 [...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 608
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tarjotessaan neuvontaa
vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
hankittava tarvittavat tiedot asiakkaan tai 
potentiaalisen asiakkaan tietämyksestä ja 
kokemuksesta tietystä tuotteesta tai 
palvelusta sekä tämän taloudellisesta 
tilanteesta ja sijoitustavoitteista, ja tämän 
perusteella vakuutusedustajan tai 
-yrityksen olisi suositeltava 
vakuutustuotteita, jotka soveltuvat 
asiakkaalle tai potentiaaliselle asiakkaalle.

1. Vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
hankittava tarvittavat tiedot asiakkaan tai 
potentiaalisen asiakkaan tietämyksestä ja 
kokemuksesta tietystä tuotteesta tai 
palvelusta sekä tämän taloudellisesta 
tilanteesta ja sijoitustavoitteista, ja tämän 
perusteella vakuutusedustajan tai 
-yrityksen olisi suositeltava 
vakuutustuotteita, jotka soveltuvat 
asiakkaalle tai potentiaaliselle asiakkaalle.

Or. fr
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Tarkistus 609
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tarjotessaan neuvontaa 
vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
hankittava tarvittavat tiedot asiakkaan tai 
potentiaalisen asiakkaan tietämyksestä ja 
kokemuksesta tietystä tuotteesta tai 
palvelusta sekä tämän taloudellisesta 
tilanteesta ja sijoitustavoitteista, ja tämän
perusteella vakuutusedustajan tai 
-yrityksen olisi suositeltava 
vakuutustuotteita, jotka soveltuvat 
asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle.

1. Tarjotessaan neuvontaa 
vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
hankittava tarvittavat tiedot asiakkaan tai 
potentiaalisen asiakkaan tietämyksestä, 
tarpeista ja kokemuksesta tietystä 
tuotteesta tai palvelusta sekä tämän 
taloudellisesta tilanteesta ja 
sijoitustavoitteista, ja näitä koskevan 
arvion perusteella vakuutusedustajan tai 
-yrityksen olisi suositeltava 
vakuutustuotteita, jotka ovat asiakkaan tai 
potentiaalisen asiakkaan etujen mukaisia.

Or. en

Perustelu

Tietoon liittyvä epäsymmetria asiakkaiden ja vakuutusedustajien välillä ja 
vakuutuksenantajien edustajille maksamat provisiomaksut heikentävät vakavasti 
vakuutustuotteita koskevan neuvonnan laatua. Tämä heikentää mahdollisuuksia tarjota 
kuluttajille kustannustehokkaita ja keinoihin suuntautuneita tuotteita. Kun otetaan huomioon 
eurooppalaisen poliittisen keskustelun nykytila ja tehokkaan ja johdonmukaisen 
sääntelykehyksen aikaansaamiseksi IMD II -direktiivin mukauttaminen MiFID-direktiiviin on 
tehokas lähestymistapa.

Tarkistus 610
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että harjoittaessaan myyntiin liittyvää 
vakuutusedustusta, jossa ei anneta 
neuvontaa, vakuutusedustaja tai -yritys 

Poistetaan.
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pyytää asiakasta tai potentiaalista 
asiakasta antamaan tietoja 
tietämyksestään ja kokemuksestaan 
tietystä tarjotusta tai pyydetystä tuotteesta 
tai palvelusta voidakseen arvioida, 
soveltuuko suunniteltu vakuutuspalvelu 
tai -tuote asiakkaalle.

Or. fr

Tarkistus 611
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
harjoittaessaan myyntiin liittyvää 
vakuutusedustusta, jossa ei anneta 
neuvontaa, vakuutusedustaja tai -yritys 
pyytää asiakasta tai potentiaalista asiakasta 
antamaan tietoja tietämyksestään ja 
kokemuksestaan tietystä tarjotusta tai 
pyydetystä tuotteesta tai palvelusta 
voidakseen arvioida, soveltuuko 
suunniteltu vakuutuspalvelu tai -tuote 
asiakkaalle.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
harjoittaessaan myyntiin liittyvää 
vakuutusedustusta, jossa ei anneta 
neuvontaa, vakuutusedustaja tai -yritys 
pyytää asiakasta tai potentiaalista asiakasta 
antamaan asiaankuuluvia tietoja itsestään. 
Tämän tarkoituksena on, että 
vakuutusedustaja tai -yritys voi arvioida, 
soveltuuko suunniteltu vakuutuspalvelu tai 
-tuote asiakkaalle.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on johdonmukaisuus MiFID II -direktiivin kanssa asiakkaan edun 
arvioinnin osalta.

Tarkistus 612
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
harjoittaessaan myyntiin liittyvää 
vakuutusedustusta, jossa ei anneta 
neuvontaa, vakuutusedustaja tai -yritys 
pyytää asiakasta tai potentiaalista asiakasta 
antamaan tietoja tietämyksestään ja 
kokemuksestaan tietystä tarjotusta tai 
pyydetystä tuotteesta tai palvelusta 
voidakseen arvioida, soveltuuko 
suunniteltu vakuutuspalvelu tai -tuote 
asiakkaalle.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
harjoittaessaan myyntiin liittyvää 
vakuutusedustusta, vakuutusedustaja tai 
-yritys pyytää asiakasta tai potentiaalista 
asiakasta antamaan tietoja tietämyksestään 
ja kokemuksestaan tietystä tarjotusta tai 
pyydetystä tuotteesta tai palvelusta 
voidakseen arvioida, soveltuuko 
suunniteltu vakuutuspalvelu tai -tuote 
asiakkaalle.

Or. en

Tarkistus 613
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos vakuutusedustaja tai -yritys katsoo 
edellisen alakohdan mukaisesti saadun
tiedon pohjalta, että tuote tai palvelu ei 
sovellu asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle, sen on varoitettava asiakasta 
tai potentiaalista asiakasta. Varoitus 
voidaan esittää vakiomuotoisena.

Jos vakuutusedustaja tai -yritys katsoo 
edellisen alakohdan mukaisesti pyydetyn
tiedon pohjalta, että tuote tai palvelu ei 
sovellu asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle, sen on varoitettava asiakasta 
tai potentiaalista asiakasta. Varoitus 
voidaan esittää vakiomuotoisena.

Or. en

Tarkistus 614
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos vakuutusedustaja tai -yritys katsoo 
edellisen alakohdan mukaisesti saadun 
tiedon pohjalta, että tuote tai palvelu ei 
sovellu asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle, sen on varoitettava asiakasta 
tai potentiaalista asiakasta. Varoitus 
voidaan esittää vakiomuotoisena.

Jos vakuutusedustaja tai -yritys katsoo 
edellisen alakohdan mukaisesti saadun 
tiedon pohjalta, että tuote tai palvelu ei 
sovellu asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle, sen on varoitettava asiakasta 
tai potentiaalista asiakasta. Tämä varoitus 
on esitettävä vakiomuotoisena.

Or. fr

Tarkistus 615
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat 
eivät anna ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja tai antavat 
riittämättömät tiedot tietämyksestään ja 
kokemuksestaan, vakuutusedustajan tai 
-yrityksen on varoitettava heitä siitä, ettei
sillä ole mahdollisuutta määritellä, onko 
suunniteltu palvelu tai tuote asianmukainen 
asiakkaille. Varoitus voidaan esittää 
vakiomuotoisena.

Jos asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat 
eivät voi antaa ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja tai eivät voi antaa 
riittäviä tietoja, vakuutusedustaja tai 
-yritys ei anna neuvontaa eikä myy 
suunniteltua palvelua tai tuotetta, sillä
vakuutusedustajalla tai -yrityksellä ei
ole mahdollisuutta määritellä, onko 
suunniteltu palvelu tai tuote asianmukainen 
asiakkaille. Tämä voidaan esittää 
vakiomuotoisena ja siinä voidaan mainita 
tiedot, jotka vakuutusedustaja tai -yritys 
tarvitsee arvioidakseen asianmukaisesti 
asiakkaan parhaan edun.

Or. en

Perustelu

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

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 616
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat 
eivät anna ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja tai antavat 
riittämättömät tiedot tietämyksestään ja 
kokemuksestaan, vakuutusedustajan tai 
-yrityksen on varoitettava heitä siitä, ettei 
sillä ole mahdollisuutta määritellä, onko 
suunniteltu palvelu tai tuote asianmukainen 
asiakkaille. Varoitus voidaan esittää 
vakiomuotoisena.

Jos asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat 
eivät anna riittäviä tietoja tietämyksestään 
ja kokemuksestaan, vakuutusedustajan tai 
-yrityksen on varoitettava heitä siitä, ettei 
sillä ole mahdollisuutta määritellä, onko 
suunniteltu palvelu tai tuote asianmukainen 
asiakkaille. Varoitus voidaan esittää 
vakiomuotoisena.

Or. en

Tarkistus 617
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat 
eivät anna ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja tai antavat 

Jos asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat 
eivät anna ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja tai antavat 
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riittämättömät tiedot tietämyksestään ja 
kokemuksestaan, vakuutusedustajan tai 
-yrityksen on varoitettava heitä siitä, ettei 
sillä ole mahdollisuutta määritellä, onko 
suunniteltu palvelu tai tuote asianmukainen 
asiakkaille. Varoitus voidaan esittää
vakiomuotoisena.

riittämättömät tiedot tietämyksestään ja 
kokemuksestaan, vakuutusedustajan tai 
-yrityksen on varoitettava heitä siitä, ettei 
sillä ole mahdollisuutta määritellä, onko 
suunniteltu palvelu tai tuote asianmukainen 
asiakkaille. Tämä varoitus on esitettävä
vakiomuotoisena.

Or. fr

Tarkistus 618
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sallittava, että 
harjoittaessaan myyntiin liittyvää 
vakuutusedustusta, jossa ei anneta 
neuvontaa, vakuutusedustajat ja -yritykset 
toimivat ilman velvoitetta 2 kohdassa 
tarkoitettuihin tietojen hankkimiseen tai 
määrittelyyn, kun seuraavat edellytykset 
täyttyvät: 
a) vakuutusedustusta tarjotaan asiakkaan 
tai potentiaalisen asiakkaan aloitteesta,
b) vakuutusedustuksella viitataan 
vakuutusperusteisiin sijoituksiin, 
i) joiden sijoitusriski koskee ainoastaan 
[direktiivin 2004/39/EY*] 25 artiklan 
3 kohdan a alakohdan mukaisesti 
yksinkertaisiksi katsottuja kohde-etuutena 
olevia rahoitusvälineitä; tai
ii) joihin ei sisälly rakennetta, jonka 
vuoksi asiakkaan olisi vaikea ymmärtää 
siihen liittyvää riskiä,
c) asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle on selkeästi ilmoitettu siitä, 
että vakuutusedustajalla tai -yrityksellä ei 
kyseistä palvelua tarjotessaan ole 
velvoitetta arvioida tarjotun tuotteen 
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soveltuvuutta tai asianmukaisuutta, eikä 
asiakas näin ollen kuulu liiketoiminnan 
menettelytapasäännösten antaman suojan 
piiriin. Varoitus voidaan esittää 
vakiomuotoisena. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella luodaan MiFID II -direktiiviä vastaava taso ja tasapuoliset 
toimintaedellytykset muiden kuin vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden kanssa. Tarkistus 
perustuu Yhdistyneen kuningaskunnan rahoituspalveluviranomaisen (FSA) ehdotukseen.

Tarkistus 619
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että harjoittaessaan myyntiin 
liittyvää vakuutusedustusta, jossa ei 
anneta neuvontaa, vakuutusedustaja tai 
-yritys voi tarjota tuotteita asiakkaalle tai 
potentiaaliselle asiakkaalle ilman, että 
arvioidaan, soveltuuko suunniteltu tuote 
asiakkaalle, kun seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
a) palvelu, jossa neuvontaa ei anneta, 
liittyy vakuutusmuotoisiin sijoituksiin,
i) joiden sijoitusriski koskee ainoastaan 
[direktiivin 2004/39/EY*] 25 artiklan 
3 kohdan a alakohdan mukaisesti 
yksinkertaisiksi katsottuja kohde-etuutena 
olevia rahoitusvälineitä; tai
ii) joihin ei sisälly rakennetta, jonka 
vuoksi asiakkaan olisi vaikea ymmärtää 
siihen liittyvää riskiä,
b) tuotetta tai palvelua tarjotaan 
asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan 
aloitteesta, ja
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c) asiakasta tai potentiaalista asiakasta on 
selkeästi varoitettu siitä, että 
vakuutusedustajalla tai -yrityksellä ei 
kyseistä palvelua tarjotessaan ole 
velvoitetta arvioida soveltuvuutta tai 
tarjotun tuotteen soveltuvuutta, eikä 
asiakas näin ollen kuulu liiketoiminnan 
menettelytapasäännösten antaman suojan 
piiriin. Varoitus voidaan esittää 
vakiomuotoisena,
d) vakuutusedustaja tai -yritys täyttää 
23 artiklan (eturistiriidat) mukaiset 
velvoitteensa.

Or. en

Perustelu

MiFID II -direktiivi sallii joidenkin PRIPS-tuotteiden myynnin ainoastaan toteutuksen osalta 
(ilman neuvontaa tai soveltuvuuden arviointia), jos tietyt edellytykset täyttyvät. IMD II 
-direktiivi ei kuitenkaan sisällä vastaavaa säännöstä. Tämä luo epätasapuoliset 
toimintaedellytykset tuotteille, joilla investoidaan samantyyppiseen, vaikkei identtiseen, 
omaisuuteen. Esimerkiksi yhteissijoitusrahasto voi myydä toteutusta MiFID II -direktiivin 
mukaan, kun taas samantyyppisen omaisuusprofiilin omaava vakuutusrahasto ei voi myydä 
toteutusta IMD II -ehdotuksen mukaan.

Tarkistus 620
Ashley Fox

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on sallittava, että 
harjoittaessaan myyntiin liittyvää 
vakuutusedustusta, jossa ei anneta 
neuvontaa, vakuutusedustajat ja -yritykset 
tarjoavat näitä palveluja asiakkailleen 
ilman velvoitetta 2 kohdassa 
tarkoitettuihin tietojen hankkimiseen tai 
määrittelyyn, kun kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
a) palvelu, jossa neuvontaa ei anneta, 
liittyy vakuutusperusteisiin sijoituksiin,
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i) joiden sijoitusriski koskee ainoastaan 
[direktiivin 2004/39/EY*] 25 artiklan 
3 kohdan a alakohdan mukaisesti 
yksinkertaisiksi katsottuja kohde-etuutena 
olevia rahoitusvälineitä; tai
ii) joihin ei sisälly rakennetta, jonka 
vuoksi asiakkaan olisi vaikea ymmärtää 
siihen liittyvää riskiä,
b) tuotetta tai palvelua tarjotaan 
asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan 
aloitteesta,
c) asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle on selkeästi ilmoitettu siitä, 
että vakuutusedustajalla tai -yrityksellä ei 
kyseistä palvelua tarjotessaan ole 
velvoitetta arvioida tarjotun tuotteen 
soveltuvuutta tai asianmukaisuutta, eikä 
asiakas näin ollen kuulu liiketoiminnan 
menettelytapasäännösten antaman suojan 
piiriin. Tämä varoitus voidaan esittää 
vakiomuotoisena, ja
d) vakuutusedustaja tai -yritys täyttää 
23 artiklan mukaiset velvoitteensa.

Or. en

Tarkistus 621
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asiakkaan on saatava 
vakuutusedustajalta tai -yritykseltä riittävät 
selvitykset tämän asiakkailleen tarjoamasta 
palvelusta. Näihin selvityksiin on 
sisällytettävä säännölliset ilmoitukset 
asiakkaille ottaen huomioon kyseisten 
vakuutustuotteiden laji ja monimutkaisuus 
ja asiakkaalle tarjottavan palvelun luonne, 
ja niihin on sisällytettävä soveltuvin osin 
tiedot asiakkaan lukuun suoritettujen 

4. Asiakkaan on saatava 
vakuutusedustajalta tai -yritykseltä riittävät 
selvitykset pysyvällä välineellä tämän 
asiakkailleen tarjoamasta palvelusta.
Näihin selvityksiin on sisällytettävä 
säännölliset ilmoitukset asiakkaille ottaen 
huomioon kyseisten vakuutustuotteiden laji 
ja monimutkaisuus ja asiakkaalle 
tarjottavan palvelun luonne, ja niihin 
on sisällytettävä soveltuvin osin tiedot 
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liiketoimien ja palvelujen kustannuksista.
Neuvontaa antaessaan vakuutusedustajan 
tai -yrityksen on täsmennettävä, miten 
annettava neuvonta vastaa asiakkaan 
henkilökohtaisiin tarpeisiin.

asiakkaan lukuun suoritettujen liiketoimien 
ja palvelujen kustannuksista.
Vähittäisasiakkaille neuvontaa antaessaan 
vakuutusedustajan tai -yrityksen on
annettava pysyvällä välineellä tiedot,
joissa täsmennetään ainakin asiakkaan 
tavoitteet, suositus sekä se, miten 
annettava neuvonta vastaa asiakkaan 
henkilökohtaisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin.

Or. en

Perustelu

Kuluttajansuojan ja menettelytapasääntöjen noudattamisen tason olisi vastattava MiFID-
direktiivin tasoa.

Tarkistus 622
Pablo Zalba Bidegain

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asiakkaan on saatava 
vakuutusedustajalta tai -yritykseltä riittävät 
selvitykset tämän asiakkailleen tarjoamasta 
palvelusta. Näihin selvityksiin on 
sisällytettävä säännölliset ilmoitukset 
asiakkaille ottaen huomioon kyseisten 
vakuutustuotteiden laji ja monimutkaisuus 
ja asiakkaalle tarjottavan palvelun luonne, 
ja niihin on sisällytettävä soveltuvin osin 
tiedot asiakkaan lukuun suoritettujen 
liiketoimien ja palvelujen kustannuksista. 
Neuvontaa antaessaan vakuutusedustajan 
tai -yrityksen on täsmennettävä, miten 
annettava neuvonta vastaa asiakkaan 
henkilökohtaisiin tarpeisiin.

4. Asiakkaan on saatava 
vakuutusedustajalta tai -yritykseltä riittävät 
selvitykset tämän asiakkailleen tarjoamasta 
palvelusta. Näihin selvityksiin on 
sisällytettävä säännölliset ilmoitukset 
asiakkaille ottaen huomioon kyseisten 
vakuutustuotteiden laji ja monimutkaisuus 
ja asiakkaalle tarjottavan palvelun luonne, 
ja niihin on sisällytettävä soveltuvin osin 
tiedot asiakkaan lukuun suoritettujen 
liiketoimien ja palvelujen kustannuksista. 
Vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
täsmennettävä, miten annettava neuvonta 
vastaa asiakkaan henkilökohtaisiin 
tarpeisiin.

Or. en
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Tarkistus 623
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asiakkaan on saatava 
vakuutusedustajalta tai -yritykseltä riittävät 
selvitykset tämän asiakkailleen tarjoamasta 
palvelusta. Näihin selvityksiin on 
sisällytettävä säännölliset ilmoitukset 
asiakkaille ottaen huomioon kyseisten 
vakuutustuotteiden laji ja monimutkaisuus 
ja asiakkaalle tarjottavan palvelun luonne, 
ja niihin on sisällytettävä soveltuvin osin 
tiedot asiakkaan lukuun suoritettujen 
liiketoimien ja palvelujen kustannuksista.
Neuvontaa antaessaan vakuutusedustajan 
tai -yrityksen on täsmennettävä, miten 
annettava neuvonta vastaa asiakkaan 
henkilökohtaisiin tarpeisiin.

4. Asiakkaan on saatava 
vakuutusedustajalta tai -yritykseltä riittävät 
selvitykset tämän asiakkailleen tarjoamasta 
palvelusta. Näihin selvityksiin on 
sisällytettävä säännölliset ilmoitukset 
asiakkaille ottaen huomioon kyseisten 
vakuutustuotteiden laji ja monimutkaisuus 
ja asiakkaalle tarjottavan palvelun luonne, 
ja niihin on sisällytettävä soveltuvin osin 
tiedot asiakkaan lukuun suoritettujen 
liiketoimien ja palvelujen kustannuksista.
Vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
täsmennettävä, miten annettava neuvonta 
vastaa asiakkaan henkilökohtaisiin 
tarpeisiin.

Or. fr

Tarkistus 624
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asiakkaan on saatava 
vakuutusedustajalta tai -yritykseltä riittävät 
selvitykset tämän asiakkailleen tarjoamasta 
palvelusta. Näihin selvityksiin on 
sisällytettävä säännölliset ilmoitukset 
asiakkaille ottaen huomioon kyseisten 
vakuutustuotteiden laji ja monimutkaisuus 
ja asiakkaalle tarjottavan palvelun luonne, 
ja niihin on sisällytettävä soveltuvin osin 
tiedot asiakkaan lukuun suoritettujen 
liiketoimien ja palvelujen kustannuksista. 
Neuvontaa antaessaan vakuutusedustajan 

4. Asiakkaan on saatava 
vakuutusedustajalta tai -yritykseltä riittävät 
selvitykset tämän asiakkailleen tarjoamasta 
palvelusta. Näihin selvityksiin on 
sisällytettävä säännölliset ilmoitukset 
asiakkaille ottaen huomioon kyseisten 
vakuutustuotteiden laji ja monimutkaisuus 
ja asiakkaalle tarjottavan palvelun luonne, 
ja niihin on sisällytettävä soveltuvin osin 
tiedot asiakkaan lukuun suoritettujen 
liiketoimien ja palvelujen kaikista 
kustannuksista. Neuvontaa antaessaan 
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tai -yrityksen on täsmennettävä, miten 
annettava neuvonta vastaa asiakkaan 
henkilökohtaisiin tarpeisiin.

vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
täsmennettävä tarkasti, miten annettava 
neuvonta vastaa asiakkaan 
henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Or. en

Tarkistus 625
Sławomir Nitras

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On oikeudellisesti epäselvää, voidaanko tällaisia säännöksiä säätää EU:n tasolla. Ei ole 
rationaalisia perusteita sille, että direktiivillä puututaan jäsenmaiden määräämiin rahallisiin 
seuraamuksiin. Seuraamusten määräämistä koskevien sääntöjen on otettava huomioon 
kyseisen jäsenvaltion yhteiskunnallinen konteksti ja näin ollen tällaisia säännöksiä olisi 
määritettävä ainoastaan kansallisella tasolla.

Tarkistus 626
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla on 
käytössään tarkoituksenmukaiset 
toimenpiteet, joiden avulla ne voivat 
löytää ja paljastaa rekisteriä käyttäen 
vakuutusedustajat, sidoksissa olevat 
edustajat ja jälleenvakuutusedustajat, 
jotka rikkovat tämän direktiivin VI ja VII 
luvun säännöksiä, sekä tunnistaa 
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edustajat tai vakuutusyritykset, joiden 
puolesta kyseinen edustaja toimii EVLEV 
toimittaa luettelon, joka sisältää 
hyperlinkit kaikkiin asianomaisten 
toimivaltaisten kansallisten viranomaisten 
rekistereihin Toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten on myös toimitettava 
hyperlinkit edellä mainittuun EVLEV:n 
pitämään luetteloon 

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on luoda tehokas muu kuin taloudellinen 
seuraamusmekanismi, jotta voidaan parantaa neuvonnan laatua ja kilpailua 
vakuutusedustusalalla.

Tarkistus 627
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Seuraamukset

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
asianmukaisista seuraamuksista, joita 
sovelletaan vakuutusedustajiin, jos 
henkilöä, joka harjoittaa vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustusta, ei ole 
rekisteröity jossakin jäsenvaltiossa ja jota 
ei tarkoiteta 1 artiklan 2 kohdassa.
2. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
asianmukaisista seuraamuksista, joita 
sovelletaan vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajiin ja 
vakuutusyrityksiin, jotka eivät käytä 
rekisteröityjen vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien ja 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden 
tuottamia vakuutus- ja 
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jälleenvakuutusedustuspalveluja.
3. Jäsenvaltioiden on säädettävä 
asianmukaisista seuraamuksista, joita 
sovelletaan, jos vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustaja tai 
vakuutusyritys ei noudata tämän 
direktiivin mukaisesti annettuja 
kansallisia säännöksiä.
4. Toteutetut toimenpiteet, joihin kuuluu 
seuraamuksia tai vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajan tai 
vakuutusyrityksen toiminnan 
rajoittamista, on perusteltava 
asianmukaisesti ja niistä on ilmoitettava 
asianomaiselle edustajalle. Näistä 
toimenpiteistä voidaan valittaa 
tuomioistuimeen toimenpiteet 
toteuttaneessa jäsenvaltiossa.

Or. en

Tarkistus 628
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Erityiset seuraamukset

Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 9 artiklan 
2 kohdan mukaisesti EVLEV seuraa 
vakuutus- ja jälleenvakuutustuotteita, 
joita markkinoidaan, jaellaan tai 
myydään unionissa, ja se voi ennakoivasti 
tutkia uusia vakuutus- ja 
jälleenvakuutustuotteita tai 
rahoitusvälineitä ennen niiden 
markkinointia, jakelua tai myymistä 
unionissa yhteistyössä toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa.. EVLEV seuraa 
myös muita vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten taloudellisia 
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toimia ja käytäntöjä, sijoitustoimet 
mukaan luettuina.
1. Asetuksen (EU) N:o 1095/2010 9 
artiklan 5 kohdan mukaisesti EVLEV voi 
asettaa unionissa väliaikaisen kiellon tai 
rajoituksen, jos se on kohtuullisen varma 
siitä, että 2 ja 3 kohdan mukaiset 
edellytykset täyttyvät, seuraaville:
a) tiettyjen vakuutus- ja 
jälleenvakuutustuotteiden markkinointi, 
jakelu tai myynti, mukaan lukien 
sairausvakuutus- ja vakuutusmuotoiset 
sijoitustuotteet, joilla on määrättyjä 
ominaisuuksia; tai
b) jokin vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyritysten taloudellisen 
toiminnan tai käytännön tyyppi, 
sijoitustoimet mukaan luettuna.
Kieltoa tai rajoitusta voidaan soveltaa 
tietyissä olosuhteissa, tai siitä voidaan 
myöntää poikkeuksia, jotka EVLEV 
vahvistaa.
2. EVLEV voi tehdä päätöksen 1 kohdan 
nojalla vain, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
a) ehdotettu toimi aiheuttaa merkittävän 
uhan vakuutuksenottajille tai edunsaajille 
tai finanssimarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle ja eheydelle tai koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakaudelle unionissa;
b) unionin lainsäädännön mukaisilla 
sääntelyvaatimuksilla, joita sovelletaan 
vakuutus- tai jälleenvakuutustuotteeseen, 
rahoitusvälineeseen tai finanssialan 
toimintaan, ei puututa riittävästi tähän 
uhkaan;
c) toimivaltainen viranomainen tai 
toimivaltaiset viranomaiset eivät ole 
toteuttaneet toimenpiteitä uhan 
torjumiseksi tai toteutetut toimenpiteet 
eivät ole riittäviä uhan torjumiseksi.
Ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettujen edellytysten täyttyessä 
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EVLEV voi varotoimenpiteenä asettaa 1 
kohdassa tarkoitetun kiellon tai 
rajoituksen ennen vakuutus- tai 
jälleenvakuutustuotteen markkinointia tai 
myyntiä vakuutuksenottajille tai ennen 
kuin taloudellista toimintaa tai käytäntöä 
harjoitetaan.
3. Toteuttaessaan toimenpiteitä tämän 
artiklan mukaisesti EVLEV ottaa 
huomioon sen, missä määrin toimella
a) ei vaikuteta haitallisesti 
finanssimarkkinoiden tehokkuuteen tai 
vakuutuksenottajiin ja edunsaajiin 
kohtuuttomassa määrin suhteessa 
toimesta saataviin etuihin; ja
b) ei luoda riskiä sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäytöstä.
Jos toimivaltainen viranomainen tai 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
toteuttaneet toimenpiteen 32 artiklan 
mukaisesti, EVLEV voi toteuttaa minkä 
tahansa 1 kohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä antamatta 33 artiklassa 
säädettyä lausuntoa.
4. Ennen päätöksen tekemistä tämän 
artiklan mukaisesti toteutettavista toimista 
EVLEV ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille toimesta, jota se ehdottaa.
4 a. Ennen 1 kohdan mukaisen päätöksen 
tekemistä EVLEV ilmoittaa 
aikomuksestaan kieltää vakuutus- tai 
jälleenvakuutustuote taikka taloudellinen 
toiminta tai käytäntö tai rajoittaa sitä, 
ellei vakuutus- tai 
jälleenvakuutustuotteen tai taloudellisen 
toiminnan tai käytännön ominaisuuksiin 
tehdä tiettyjä muutoksia määrätyn ajan 
kuluessa.
5. EVLEV julkaisee verkkosivuillaan 
tiedotteen kaikista tämän artiklan 
mukaisesti toteutettavia toimia koskevista 
päätöksistään. Tiedotteessa on annettava 
yksityiskohtaiset tiedot kiellosta tai 
rajoituksesta sekä määritettävä, minkä 
ajan kuluttua ilmoituksen julkaisemisesta 
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toimenpiteet tulevat voimaan. Kieltoa tai 
rajoitusta sovelletaan vain toimenpiteiden 
voimaantulon jälkeen toteutettuihin 
toimiin.
6. EVLEV tarkastelee sopivin väliajoin ja 
ainakin joka kahdestoista kuukausi 
1 kohdan nojalla asetettua kieltoa tai 
rajoitusta. Jos kiellon tai rajoituksen 
voimassaoloa ei jatketa tämän 
kahdentoista kuukauden ajanjakson 
jälkeen, se raukeaa.
7. Toimenpide, jonka EVLEV on 
toteuttanut tämän artiklan mukaisesti, on 
etusijalla suhteessa mahdolliseen 
aiempaan toimenpiteeseen, jonka 
toimivaltainen viranomainen on 
toteuttanut.
8. Komissio antaa 41 artiklan mukaisesti 
delegoituja säännöksiä, joissa 
täsmennetään perusteet ja seikat, jotka 
EVLEV ottaa huomioon määrittäessään, 
milloin sijoittajansuojan tai 
finanssimarkkinoiden moitteettomaan 
toimintaan ja eheyteen sekä koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakauteen unionissa kohdistuu 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja uhkia. Näillä 
delegoiduilla säädöksillä varmistetaan, 
että EVLEV voi tarvittaessa toimia 
ennalta varautuvasti, eikä sen tarvitse 
odottaa kunnes tuotetta on markkinoitu 
tai toiminnan tai käytännön tyyppiä on 
alettu panna toimeen ennen kuin se 
toteuttaa toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Tietoon liittyvä epäsymmetria asiakkaiden ja vakuutusedustajien välillä ja 
vakuutuksenantajien edustajille maksamat provisiomaksut heikentävät vakavasti 
vakuutustuotteita koskevan neuvonnan laatua. Tämä heikentää mahdollisuuksia tarjota 
kuluttajille kustannustehokkaita ja keinoihin suuntautuneita tuotteita. Kun otetaan huomioon 
eurooppalaisen poliittisen keskustelun nykytila ja tehokkaan ja johdonmukaisen 
sääntelykehyksen aikaansaamiseksi IMD II -direktiivin mukauttaminen MiFIR-direktiiviin on 
tehokas lähestymistapa.
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Tarkistus 629
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 630
Sławomir Nitras

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaiset viranomaiset julkistavat 
ilman aiheetonta viivytystä kaikki 
seuraamukset tai toimenpiteet, jotka 
määrätään tämän direktiivin kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten rikkomisesta, 
mukaan lukien tiedot rikkomisen tyypistä 
ja luonteesta sekä rikkomisesta vastuussa 
olevien henkilöiden tunnistetiedot, jollei 
julkistaminen vakavasti vaaranna 
vakuutus- ja jälleenvakuutusmarkkinoita. 
Jos julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta 
vahinkoa osapuolille, toimivaltaisten 
viranomaisten on julkistettava 
seuraamukset ilman nimiä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On vaikea määritellä, mikä aiheuttaisi "suhteetonta vahinkoa". Seuraamusten julkistaminen 
ilman nimiä olisi rajoitettava ainoastaan kansallisten lakien, asetusten ja hallinnollisten 
säännösten mukaiseen salaiseen tietoon.
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Tarkistus 631
Arlene McCarthy

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaiset viranomaiset julkistavat
ilman aiheetonta viivytystä kaikki 
seuraamukset tai toimenpiteet, jotka 
määrätään tämän direktiivin kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten rikkomisesta, 
mukaan lukien tiedot rikkomisen tyypistä 
ja luonteesta sekä rikkomisesta vastuussa 
olevien henkilöiden tunnistetiedot, jollei 
julkistaminen vakavasti vaaranna 
vakuutus- ja jälleenvakuutusmarkkinoita. 
Jos julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta 
vahinkoa osapuolille, toimivaltaisten 
viranomaisten on julkistettava 
seuraamukset ilman nimiä.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaiset viranomaiset julkistavat
välittömästi kaikki seuraamukset tai 
toimenpiteet, jotka määrätään tämän 
direktiivin kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten rikkomisesta, 
mukaan lukien tiedot rikkomisen tyypistä 
ja luonteesta sekä rikkomisesta vastuussa 
olevien henkilöiden tunnistetiedot.

Or. en

Tarkistus 632
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaiset viranomaiset julkistavat 
ilman aiheetonta viivytystä kaikki 
seuraamukset tai toimenpiteet, jotka 
määrätään tämän direktiivin kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten rikkomisesta, 
mukaan lukien tiedot rikkomisen tyypistä 
ja luonteesta sekä rikkomisesta vastuussa 
olevien henkilöiden tunnistetiedot, jollei 
julkistaminen vakavasti vaaranna 

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaiset viranomaiset julkistavat 
ilman aiheetonta viivytystä kaikki 
seuraamukset tai toimenpiteet, jotka 
määrätään tämän direktiivin kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten rikkomisesta, 
mukaan lukien tiedot rikkomisen tyypistä 
ja luonteesta sekä rikkomisesta vastuussa 
olevien henkilöiden tunnistetiedot, jollei 
julkistaminen vakavasti vaaranna 
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vakuutus- ja jälleenvakuutusmarkkinoita. 
Jos julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta 
vahinkoa osapuolille, toimivaltaisten 
viranomaisten on julkistettava 
seuraamukset ilman nimiä.

vakuutus- ja jälleenvakuutusmarkkinoita. 
Tiedot julkaistaan asianomaisen 
toimivaltaisen viranomaisen ja EVLEV:n 
verkkosivuilla. Jos julkistaminen 
aiheuttaisi suhteetonta vahinkoa 
osapuolille, toimivaltaisten viranomaisten 
on julkistettava seuraamukset ilman nimiä.

Or. en

Tarkistus 633
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava 
EVLEV:lle vuosittain yhdistetyt tiedot 
kaikista 1 ja 2 kohdan mukaisesti 
toteutetuista hallinnollisista toimista ja 
seuraamuksista. EVLEV julkaisee nämä 
tiedot vuosikertomuksessaan.

Or. en

Tarkistus 634
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

EVLEV laatii teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia, jotka 
koskevat tässä artiklassa tarkoitettujen 
tietojen toimittamismenettelyjä ja muotoa. 
EVLEV toimittaa nämä teknisten 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viimeistään ... päivänä 
...kuuta …*
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Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
kyseiset tekniset sääntelystandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 10–14 
artiklan mukaisesti.
______________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 18 kuukauden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 635
Sławomir Nitras

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

 [...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On oikeudellisesti epäselvää, voidaanko tällaisia säännöksiä säätää EU:n tasolla. Ei ole 
rationaalisia perusteita sille, että direktiivillä puututaan jäsenmaiden määräämiin rahallisiin 
seuraamuksiin. Seuraamusten määräämistä koskevien sääntöjen on otettava huomioon 
kyseisen jäsenvaltion yhteiskunnallinen konteksti ja näin ollen tällaisia säännöksiä olisi 
määritettävä ainoastaan kansallisella tasolla.

Tarkistus 636
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuutustoimintaa sivutoimisesti 
harjoittavaan henkilöön, joka ei ole 
jättänyt 4 artiklassa säädettyä ilmoitusta 
tai joka on jättänyt kyseisen ilmoituksen 

Poistetaan.
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mutta jonka osalta 4 artiklassa säädetyt 
vaatimukset eivät täyty;

Or. en

Tarkistus 637
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vakuutus- tai jälleenvakuutusyritykseen 
tai -edustajaan, joka käyttää sellaisten 
henkilöiden tarjoamia vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustuspalveluja, jotka 
eivät ole rekisteröityneet jäsenvaltiossa ja 
joihin ei myöskään viitata 1 artiklan 2 
kohdassa ja jotka eivät ole jättäneet 4 
artiklan mukaista ilmoitusta;

c) vakuutus- tai jälleenvakuutusyritykseen 
tai -edustajaan, joka käyttää sellaisten 
henkilöiden tarjoamia vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustuspalveluja, jotka 
eivät ole rekisteröityneet jäsenvaltiossa ja 
joihin ei myöskään viitata 1 artiklan 2 
kohdassa;

Or. en

Tarkistus 638
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) julkinen lausuma, jossa ilmoitetaan 
kyseinen luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö ja säännösten rikkomisen 
luonne;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 639
Olle Schmidt
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Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) julkinen lausuma, jossa ilmoitetaan 
kyseinen luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö ja säännösten rikkomisen 
luonne;

a) varoitus tai julkinen lausuma, jossa 
ilmoitetaan kyseinen luonnollinen henkilö 
tai oikeushenkilö ja rikkomisen luonne;

Or. en

Tarkistus 640
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajan 
tapauksessa sen rekisteröinnin
peruuttaminen 3 artiklan mukaisesti;

c) vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajan 
tapauksessa sen toimiluvan peruuttaminen 
3 artiklan mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on johdonmukaisuus MiFID II -direktiivin kanssa. Artikla vastaa 
MiFID II -direktiivin 75 artiklaa.

Tarkistus 641
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kielto, jolla kielletään ketä tahansa 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajan tai 
-yrityksen ylimmän hallintoelimen jäsentä
tai muuta vastuussa olevana pidettyä 

d) väliaikainen kielto, jolla kielletään ketä 
tahansa vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajan tai -yrityksen 
ylimmän hallintoelimen jäsentä, jota 
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luonnollista henkilöä hoitamasta 
tehtäviään vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajissa tai -yrityksissä;

pidetään vastuussa olevana, hoitamasta 
tehtäviään vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajissa tai -yrityksissä;

Or. en

Tarkistus 642
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kielto, jolla kielletään ketä tahansa 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajan tai 
-yrityksen ylimmän hallintoelimen jäsentä 
tai muuta vastuussa olevana pidettyä 
luonnollista henkilöä hoitamasta 
tehtäviään vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajissa tai -yrityksissä;

d) kielto, jolla kielletään ketä tahansa 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajan tai 
-yrityksen ylimmän hallintoelimen jäsentä 
tai muuta vastuussa olevana pidettyä 
luonnollista henkilöä jatkamasta 
tehtäviensä hoitamista vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajissa tai -yrityksissä;

Or. en

Tarkistus 643
Jean-Paul Gauzès

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kun on kyse oikeushenkilöstä, 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset, 
jotka ovat enintään 10 prosenttia 
oikeushenkilön vuotuisesta 
kokonaisliikevaihdosta edellisenä 
tilikautena; jos kyseinen oikeushenkilö on 
emoyrityksen tytäryritys, vuotuisena 
kokonaisliikevaihtona on perimmäisen 
emoyrityksen konsolidoidun tilinpäätöksen 
mukainen vuotuinen kokonaisliikevaihto 
edellisenä tilikautena;

e) kun on kyse oikeushenkilöstä, 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset, 
jotka ovat enintään 10 prosenttia 
oikeushenkilön vuotuisesta 
kokonaisliikevaihdosta edellisenä 
tilikautena, mutta enintään 100 000 000 
euroa; jos kyseinen oikeushenkilö on 
emoyrityksen tytäryritys, vuotuisena 
kokonaisliikevaihtona on perimmäisen 
emoyrityksen konsolidoidun tilinpäätöksen 
mukainen vuotuinen kokonaisliikevaihto 
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edellisenä tilikautena;

Or. en

Tarkistus 644
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, 
enintään 5 000 000 euron suuruiset 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset tai 
niissä jäsenvaltioissa, joissa euro ei ole 
virallinen valuutta, vastaava arvo 
kansallisena valuuttana tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä; ja

f) kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, 
enintään 500 000 euron suuruiset 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset tai 
niissä jäsenvaltioissa, joissa euro ei ole 
virallinen valuutta, vastaava arvo 
kansallisena valuuttana tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä; ja

Or. en

Perustelu

Viiden miljoonan euron sakko on suhteeton, eikä se voi olla asianmukainen seuraamus 
luonnolliselle henkilölle markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen rikkomisesta 
etenkään, koska tuottamuksellisista rikkomuksista rangaistaan uuden markkinoiden 
väärinkäyttöä koskevan direktiivin mukaan rikosoikeudellisesti.

Tarkistus 645
Krišjānis Kariņš

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, 
enintään 5 000 000 euron suuruiset 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset tai 
niissä jäsenvaltioissa, joissa euro ei ole 
virallinen valuutta, vastaava arvo 
kansallisena valuuttana tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä; ja

f) kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, 
enintään 5 000 000 euron suuruiset 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset tai 
niissä jäsenvaltioissa, joissa euro ei ole 
virallinen valuutta, vastaava arvo 
kansallisena valuuttana tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä; jäsenvaltiot voivat 
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vähentää määrää kyseisessä 
jäsenvaltiossa jo voimassa olevien muiden 
lakien ja seuraamusten mukaisesti; ja

Or. en

Tarkistus 646
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos säännösten rikkomisesta saatu 
taloudellinen hyöty voidaan määrittää, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
enimmäistaso on vähintään kyseisen 
hyödyn määrä kaksinkertaisena.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 647
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päättäessään hallinnollisten seuraamusten 
tai toimenpiteiden tyypistä ja 
hallinnollisten taloudellisten seuraamusten 
suuruudesta toimivaltaiset viranomaiset 
ottavat huomioon kaikki merkitykselliset 
olosuhteet, mukaan lukien seuraavat:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
päättäessään hallinnollisten seuraamusten 
tai toimenpiteiden tyypistä ja 
hallinnollisten taloudellisten seuraamusten 
suuruudesta toimivaltaiset viranomaiset 
ottavat huomioon kaikki merkitykselliset 
olosuhteet, mukaan lukien tarpeen 
mukaan seuraavat:

Or. en

Perustelu

Kuten komission ehdotuksessa esitetään, näyttää siltä, että artiklaa sovelletaan suoraan ja 
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että kansallisessa lainsäädännössä voidaan määrittää vain lisätekijöitä. On käytävä täysin 
selväksi, että jäsenvaltiot voivat määrittää perusteet ja niiden soveltamistavan kansallisessa 
lainsäädännössä.

Tarkistus 648
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vastuussa olevan luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön taloudellinen vahvuus, 
jota osoittavat vastuussa olevan 
oikeushenkilön kokonaisliikevaihto tai 
vastuussa olevan luonnollisen henkilön 
vuosiansiot;

c) vastuussa olevan luonnollisen henkilön 
tai oikeushenkilön taloudellinen vahvuus;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on, että tämä artikla vastaa MiFID II -direktiivin 76 artiklaa.

Tarkistus 649
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EVLEV julkaisee asetuksen (EU) 
N:o 1094/2010 16 artiklan mukaisesti 
toimivaltaisille viranomaisille osoitetut 
ohjeet, jotka koskevat hallinnollisten 
toimenpiteiden ja seuraamusten tyyppiä 
sekä hallinnollisten taloudellisten 
seuraamusten tasoa.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 650
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. EVLEV julkaisee asetuksen (EU) 
N:o 1094/2010 16 artiklan mukaisesti 
toimivaltaisille viranomaisille osoitetut 
ohjeet, jotka koskevat hallinnollisten 
toimenpiteiden ja seuraamusten tyyppiä 
sekä hallinnollisten taloudellisten 
seuraamusten tasoa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On käytävä täysin selväksi, että jäsenvaltiot voivat määrittää perusteet ja niiden 
soveltamistavan kansallisessa lainsäädännössä. Siksi ei tarvita asiaa koskevia EVLEV:n 
suuntaviivoja, koska ne koskisivat asioita, joista tavallisesti – ainakin monissa jäsenvaltioissa 
– määrätään lainsäädännössä.

Tarkistus 651
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tämä direktiivi ei vaikuta 
vastaanottavien jäsenvaltioiden oikeuteen 
toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä 
ehkäistäkseen yleisen edun vuoksi 
antamiensa säännösten tai määräysten 
vastaista toimintaa alueellaan tai 
rangaistakseen siitä. Tähän kuuluu 
mahdollisuus estää säännöksiä rikkoneita 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajia 
aloittamasta uutta liiketoimintaa näiden 
jäsenvaltioiden alueella.

3. Tämä direktiivi ei vaikuta 
vastaanottavien jäsenvaltioiden oikeuteen 
toteuttaa aiheellisia toimenpiteitä 
ehkäistäkseen yleisen edun vuoksi 
antamiensa säännösten tai määräysten 
vastaista toimintaa alueellaan tai 
rangaistakseen siitä. Tähän kuuluu 
mahdollisuus estää säännöksiä rikkoneita 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajia 
aloittamasta uutta liiketoimintaa näiden 
jäsenvaltioiden alueella. Jäsenvaltiot 
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voivat päättää, että ne eivät aseta 
hallinnollisia seuraamuksia koskevia 
sääntöjä rikkomusten osalta, joihin 
sovelletaan kansallisia rikosoikeudellisia 
seuraamuksia.

Or. en

Perustelu

Ei pitäisi velvoittaa antamaan sääntöjä hallinnollisista seuraamuksista, joita sovelletaan 29 
artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, jos tapaukset kuuluvat kansallisen rikosoikeuden 
mukaisen seuraamusten piiriin.

Tarkistus 652
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset luovat 
tehokkaat mekanismit, joilla kannustetaan 
raportoimaan toimivaltaisille 
viranomaisille tämän direktiivin 
kansallisten täytäntöönpanosäännösten 
rikkomisista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset luovat 
tehokkaat mekanismit, joilla kannustetaan 
raportoimaan toimivaltaisille 
viranomaisille tämän direktiivin 
täytäntöönpanosäännösten rikkomisista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on johdonmukaisuus MiFID II -direktiivin 77 artiklan kanssa.

Tarkistus 653
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset luovat 
tehokkaat mekanismit, joilla kannustetaan 
raportoimaan toimivaltaisille 
viranomaisille tämän direktiivin 
kansallisten täytäntöönpanosäännösten 
rikkomisista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset luovat 
tehokkaat mekanismit, joilla kannustetaan 
raportoimaan toimivaltaisille 
viranomaisille tämän direktiivin 
kansallisten täytäntöönpanosäännösten 
mahdollisista tai tosiasiallisista
rikkomisista.

Or. en

Tarkistus 654
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten 
tai -edustajien sellaisten työntekijöiden
asianmukainen suojelu, jotka paljastavat
niissä tehtyjä säännösten rikkomisia; ja

b) asianmukainen suojelu, mukaan lukien 
tarvittaessa anonymiteetti niille, jotka 
paljastavat sääntöjen rikkomisia; ja

Or. en

Tarkistus 655
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten 
tai -edustajien sellaisten työntekijöiden 
asianmukainen suojelu, jotka paljastavat
niissä tehtyjä säännösten rikkomisia; ja

b) sellaisten työntekijöiden asianmukainen 
suojelu, jotka paljastavat tehtyjä 
säännösten rikkomisia; ja

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on johdonmukaisuus MiFID II -direktiivin 77 artiklan kanssa.

Tarkistus 656
Krišjānis Kariņš

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toimitettava 
EVLEV:lle vuosittain yhdistetyt tiedot 
kaikista 26 artiklan mukaisesti määrätyistä 
hallinnollisista toimenpiteistä tai 
hallinnollisista seuraamuksista.

Toimivaltaisen viranomaisen on 
toimitettava EVLEV:lle vuosittain 
yhdistetyt tiedot kaikista 26 artiklan 
mukaisesti määrätyistä hallinnollisista 
toimenpiteistä tai hallinnollisista 
seuraamuksista.

Or. en

Tarkistus 657
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
31 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a artikla
EVLEV:n valtuudet puuttua väliaikaisesti 
toimintaan
1. Asetuksen (EU) N:o 1094/2010 9 
artiklan 5 kohdan mukaisesti EVLEV voi 
asettaa unionissa väliaikaisen kiellon tai 
rajoituksen, jos 2 ja 3 kohdan mukaiset 
edellytykset täyttyvät, seuraaville:
a) tiettyjen finanssialan toimien 
suunnittelu, markkinointi, jakelu tai 
myynti; tai
b) finanssitoiminnan tai -käytännön 
tyyppi.
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Väliaikaista kieltoa tai rajoitusta voidaan 
soveltaa tietyissä olosuhteissa, tai siitä 
voidaan myöntää poikkeuksia, jotka 
EVLEV vahvistaa.
2. EVLEV voi tehdä päätöksen 1 kohdan 
nojalla vain, jos kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
a) ehdotettu toimi aiheuttaa merkittävän 
kuluttajansuojaa koskevan ongelman tai 
uhan finanssimarkkinoiden 
moitteettomalle toiminnalle ja eheydelle 
tai koko finanssijärjestelmän taikka sen 
osan vakaudelle unionissa;
b) unionin lainsäädännön mukaisilla 
sääntelyvaatimuksilla, joita sovelletaan 
kyseiseen välineeseen tai toimintaan, ei 
puututa uhkaan.
3. Toteuttaessaan toimenpiteitä tämän 
artiklan nojalla EVLEV varmistaa, että 
toimi
a) ei vaikuteta haitallisesti 
finanssimarkkinoiden tehokkuuteen tai 
vakuutuksenottajiin kohtuuttomassa 
määrin suhteessa toimesta saataviin 
etuihin; ja
b) ei luoda riskiä sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäytöstä.
4. Ennen päätöksen tekemistä tämän 
artiklan mukaisesti toteutettavista toimista 
EVLEV ilmoittaa toimivaltaisille 
viranomaisille toimesta, jota se ehdottaa.
5. EVLEV julkaisee verkkosivuillaan 
tiedotteen kaikista tämän artiklan 
mukaisesti toteutettavia toimia koskevista 
päätöksistään. Tiedotteessa on annettava 
yksityiskohtaiset tiedot väliaikaisesta 
kiellosta tai rajoituksesta sekä 
määritettävä, minkä ajan kuluttua 
ilmoituksen julkaisemisesta toimenpiteet 
tulevat voimaan. Väliaikaista kieltoa tai 
rajoitusta sovelletaan vain toimenpiteiden 
voimaantulon jälkeen toteutettuihin 
toimiin.
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6. EVLEV tarkastelee sopivin väliajoin ja 
vähintään joka kolmas kuukausi 
1 kohdan mukaisesti asetettua väliaikaista 
kieltoa tai rajoitusta. Jos kiellon tai 
rajoituksen voimassaoloa ei jatketa 
tällaisen kolmen kuukauden kuluttua, se 
raukeaa.
7. Toimenpide, jonka EVLEV on 
toteuttanut tämän artiklan mukaisesti, on 
etusijalla suhteessa mahdolliseen 
aiempaan toimenpiteeseen, jonka 
toimivaltainen viranomainen on 
toteuttanut.
8. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 41 artiklan mukaisesti 
toimenpiteitä, joissa mainitaan perusteet 
ja seikat sen määrittämiseksi, milloin on 
olemassa 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu merkittävä kuluttajansuojaa 
koskeva ongelma tai uhka 
finanssimarkkinoiden moitteettomalle 
toiminnalle ja eheydelle sekä koko 
finanssijärjestelmän taikka sen osan 
vakaudelle unionissa.
Näihin seikkoihin ja perusteisiin 
kuuluvat:
– välineen monimutkaisuuden aste ja 
suhde asiakastyyppiin, jolle sitä 
markkinoidaan ja myydään;
– välineen tai toiminnan tai käytännön 
innovaatioaste;
– tuotteen tai käytännön vipuvoima.

Or. en

Tarkistus 658
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 34 artiklan 
mukaisesti 8, 17, 23, 24 ja 25 artiklan 
osalta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 659
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

[…] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 660
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 8, 17, 23, 24 ja 25 artiklan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 8, 17, 23, 24 ja 25 artiklan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella. Jos 
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delegoitu säädös toimitetaan juuri ennen 
lomaa tai loman aikana, määräajan 
katsotaan käynnistyvän lomaa 
seuraavasta ensimmäisestä 
täysistunnosta. Määräaika voidaan 
kaikissa tapauksissa, mukaan lukien jo 
jatketun määräajan tapauksessa, pidentää 
kattamaan kolme kokonaista täysistuntoa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan Euroopan parlamentin asianmukainen rooli 
delegoitujen säädösten hyväksymisprosessissa.

Tarkistus 661
Sharon Bowles

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 8, 17, 23, 24 ja 25 artiklan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 8, 17, 23, 24 ja 25 artiklan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kolmella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 662
Sharon Bowles
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Ehdotus direktiiviksi
34 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

34 a artikla
Muut teknisten sääntelystandardien 

luonnoksia koskevat säännökset
1. Komissiolle toimitettavista teknisten 
sääntelystandardien luonnoksia 
koskevista aikarajoista huolimatta niiden 
luokkien toimittamisen vaiheista on 
sovittava, joiden määräajat ovat 12, 18 ja 
24 kuukautta.
2. Komissio ei saa antaa teknisiä 
sääntelystandardeja niin, että parlamentin
tarkasteluaika, jatkoaika mukaan lukien, 
lomakauden vuoksi lyhenee alle 
2 kuukauteen.
3. Euroopan valvontaviranomaiset voivat 
kuulla parlamenttia teknisten 
sääntelystandardien laatimisen eri 
vaiheissa, etenkin jos esille nousee tason 1 
tekstin soveltamisalaa koskevia 
huolenaiheita
4. Jos asiasta vastaava parlamentin 
valiokunta on äänestyksessä hylännyt 
tekniset sääntelystandardit, ja seuraavan 
täysistunnon alkuun on aikaa alle kaksi 
viikkoa, parlamentilla on oikeus jatkaa 
määräaikaa seuraavan täysistunnon 
jälkeiseen täysistuntoon.
5. Jos tekninen sääntelystandardi 
hylätään, ja avoimet kysymykset ovat 
luonteeltaan rajattuja, komissio voi 
hyväksyä nopeutetun aikataulun 
tarkistettujen luonnosten toimittamiselle.
6. Komissio varmistaa, että kaikkiin 
parlamentin valvontaryhmän 
tiedusteluihin, jotka esittää virallisesti 
asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja, vastataan asianmukaisesti 
ennen sääntelyluonnoksen hyväksymistä.

Or. en
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Tarkistus 663
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
direktiiviä viiden vuoden kuluttua sen
voimaantulosta. Uudelleentarkasteluun 
sisällytetään yleinen tutkimus tässä 
direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys ja kokemukset, joita on saatu tämän 
direktiivin, sijoitustuotteita koskevista 
avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen ja 
[MIFID II:n] käytännön soveltamisesta.
Uudelleentarkastelussa käsitellään tämän 
direktiivin säännösten mahdollista 
soveltamista direktiivin 2003/41/EY 
soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin.
Kyseiseen uudelleentarkasteluun on myös 
sisällyttävä erityinen analyysi 17 artiklan 2 
kohdan vaikutuksista ottaen huomioon, 
millainen kilpailutilanne vallitsee 
markkinoilla, joilla edustetaan muita 
vakuutussopimuksia kuin direktiivin 
2002/83/EY liitteessä I olevassa missä 
tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, ja millaisia vaikutuksia 17 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista 
velvoitteista aiheutuu vakuutusedustajiin, 
jotka ovat pk-yrityksiä.

1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
direktiiviä kolmen vuoden kuluttua sen
jälkeen, kun tämän direktiivin 15–20, 24 
ja 25 artiklassa säädettyä pakollista 
ilmoittamista koskevat säännökset ovat 
tulleet voimaan. Uudelleentarkasteluun 
sisällytetään yleinen tutkimus tässä 
direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys ja kokemukset, joita on saatu tämän 
direktiivin, sijoitustuotteita koskevista 
avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen ja 
[MIFID II:n] käytännön soveltamisesta.
Uudelleentarkastelussa käsitellään tämän 
direktiivin säännösten mahdollista 
soveltamista direktiivin 2003/41/EY 
soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin.
Kyseiseen uudelleentarkasteluun on myös 
sisällyttävä erityinen analyysi 17 artiklan 2 
kohdan vaikutuksista ottaen huomioon, 
millainen kilpailutilanne vallitsee 
markkinoilla, joilla edustetaan muita 
vakuutussopimuksia kuin direktiivin 
2002/83/EY liitteessä I olevassa missä 
tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, ja millaisia vaikutuksia 17 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista 
velvoitteista aiheutuu vakuutusedustajiin, 
jotka ovat pk-yrityksiä.

Or. en

Perustelu

EVLEV:n voi olla mahdotonta tarkastella uudelleen pakollisen ilmoittamisen käyttöönoton 
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vaikutuksia viisi vuotta direktiivin voimaantulon jälkeen Tämä johtuisi siitä, että komission 
ehdotuksessa säädetään, että pakollinen ilmoittaminen tulee voimaan viisi vuotta direktiivin 
voimaantulon jälkeen. Siksi vuoden, jona pakollista ilmoittamista koskeva säännös tulee 
tosiasiallisesti voimaan, pitäisi olla lähtökohtana vaikutusten arvioinnille. Tarkistus perustuu 
EVLEV:n ehdotukseen.

Tarkistus 664
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
direktiiviä viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Uudelleentarkasteluun 
sisällytetään yleinen tutkimus tässä 
direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys ja kokemukset, joita on saatu tämän 
direktiivin, sijoitustuotteita koskevista 
avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen ja 
[MIFID II:n] käytännön soveltamisesta.
Uudelleentarkastelussa käsitellään tämän 
direktiivin säännösten mahdollista 
soveltamista direktiivin 2003/41/EY 
soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin.
Kyseiseen uudelleentarkasteluun on myös 
sisällyttävä erityinen analyysi 17 artiklan 2 
kohdan vaikutuksista ottaen huomioon, 
millainen kilpailutilanne vallitsee 
markkinoilla, joilla edustetaan muita 
vakuutussopimuksia kuin direktiivin 
2002/83/EY liitteessä I olevassa missä 
tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, ja millaisia vaikutuksia 17 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista 
velvoitteista aiheutuu vakuutusedustajiin, 
jotka ovat pk-yrityksiä.

1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
direktiiviä viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomiteaa 
kuultuaan ja toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ensimmäisen 
kertomuksen. Uudelleentarkasteluun 
sisällytetään yleinen tutkimus tässä 
direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys ja kokemukset, joita on saatu tämän 
direktiivin, sijoitustuotteita koskevista 
avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen ja 
[MIFID II:n] käytännön soveltamisesta.
Uudelleentarkastelussa käsitellään tämän 
direktiivin säännösten mahdollista 
soveltamista direktiivin 2003/41/EY 
soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin.
Kyseiseen uudelleentarkasteluun on myös 
sisällyttävä erityinen analyysi 17 artiklan 2 
kohdan vaikutuksista ottaen huomioon, 
millainen kilpailutilanne vallitsee 
markkinoilla, joilla edustetaan muita 
vakuutussopimuksia kuin direktiivin 
2002/83/EY liitteessä I olevassa missä 
tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, ja millaisia vaikutuksia 17 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista 
velvoitteista aiheutuu vakuutusedustajiin, 
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jotka ovat pk-yrityksiä.

Or. en

Tarkistus 665
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
direktiiviä viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Uudelleentarkasteluun 
sisällytetään yleinen tutkimus tässä 
direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys ja kokemukset, joita on saatu tämän 
direktiivin, sijoitustuotteita koskevista 
avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen ja 
[MIFID II:n] käytännön soveltamisesta.
Uudelleentarkastelussa käsitellään tämän 
direktiivin säännösten mahdollista 
soveltamista direktiivin 2003/41/EY 
soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin.
Kyseiseen uudelleentarkasteluun on myös 
sisällyttävä erityinen analyysi 17 artiklan 2 
kohdan vaikutuksista ottaen huomioon, 
millainen kilpailutilanne vallitsee 
markkinoilla, joilla edustetaan muita 
vakuutussopimuksia kuin direktiivin 
2002/83/EY liitteessä I olevassa missä 
tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, ja millaisia vaikutuksia 17 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista 
velvoitteista aiheutuu vakuutusedustajiin, 
jotka ovat pk-yrityksiä.

1. Komissio tutkii tässä direktiivissä 
vahvistettujen sääntöjen käytännön
soveltamisen ottaen asianmukaisesti 
huomioon vähittäismarkkinoille 
tarkoitettujen sijoitustuotteiden 
markkinoilla tapahtuneen kehityksen ja
kokemukset, joita on saatu tämän 
direktiivin, sijoitustuotteita koskevista 
avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen ja 
[MIFID II:n] käytännön soveltamisesta.
Tutkimuksessa voidaan käsitellä tämän 
direktiivin säännösten mahdollista 
soveltamista direktiivin 2003/41/EY 
soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin.
Kyseiseen tutkimukseen on myös 
sisällyttävä erityinen analyysi 17 artiklan 2 
kohdan vaikutuksista ottaen huomioon, 
millainen kilpailutilanne vallitsee 
markkinoilla, joilla edustetaan muita 
vakuutussopimuksia kuin direktiivin 
2002/83/EY liitteessä I olevassa missä 
tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, ja millaisia vaikutuksia 17 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista 
velvoitteista aiheutuu vakuutusedustajiin, 
jotka ovat pk-yrityksiä.

Or. de
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Perustelu

Kattava uudelleentarkastelu viiden vuoden kuluttua ei ole järkevää, sillä 
vahinkovakuutustuotteiden siirtymäkausi on viisi vuotta eikä direktiiviä sovelleta 
täysipainoisesti ennen kuin tämä kausi on päättynyt.

Tarkistus 666
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Yhden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta EVLEV tekee 
arvion EU:n jäsenvaltioiden erilaisista 
vakuutusmarkkinoista. Analyysissa 
arvioidaan ja vertaillaan seuraavaa:
a) kuluttajien ottamien vakuutusten ja 
tosiasiassa maksettujen korvausten suhde, 
joka paljastaa, missä määrin 
vakuutusyritysten tuotteet suojaavat 
kuluttajia merkittävimmiltä riskeiltä, 
b) edustamisesta aiheutuvat kustannukset, 
joita kuluttajat eri jäsenvaltioiden 
vakuutusmarkkinoilla joutuvat 
maksamaan. EVLEV julkaisee tämän 
arvioinnin menetelmät ja tulokset 
raportin muodossa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään lisäämään tietämystä EU:n eri kansallisten 
vakuutusmarkkinoiden rakenteesta ja tuloksellisuudesta, jotta voidaan löytää esimerkkejä 
parhaista käytännöistä ja edistää tietämystä tehokkaammista toimintatavoista 
tulevaisuudessa.
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Tarkistus 667
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toimittaa Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomiteaa 
kuultuaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ensimmäisen kertomuksen.

2. Komissio toimittaa Euroopan 
valvontaviranomaisten sekakomiteaa 
kuultuaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle analyysin tulokset.

Or. de

Tarkistus 668
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EVLEV laatii viimeistään X päivänä 
Xkuuta 20XX [neljän vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta] toisen 
kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta ja sen jälkeen kertomuksen 
vähintään kahden vuoden välein. EVLEV 
kuulee EAMV:ta ennen kertomuksensa 
julkistamista.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 669
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EVLEV laatii viimeistään X päivänä 
Xkuuta 20XX [neljän vuoden kuluttua 

3. EVLEV laatii viimeistään X päivänä 
Xkuuta 20XX [kahden vuoden kuluttua 
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tämän direktiivin voimaantulosta] toisen 
kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta ja sen jälkeen kertomuksen
vähintään kahden vuoden välein. EVLEV 
kuulee EAMV:ta ennen kertomuksensa 
julkistamista.

tämän direktiivin voimaantulosta] toisen 
kertomuksen tämän direktiivin 
soveltamisesta ja sen jälkeen kertomuksen
vuosittain. EVLEV kuulee EAMV:ta 
ennen kertomuksensa julkistamista.

Or. en

Tarkistus 670
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kolmannessa kertomuksessa, joka 
laaditaan viimeistään X päivänä Xkuuta 
20XX [kahden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta], EVLEV 
arvioi vakuutusedustusmarkkinoiden 
rakennetta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 671
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa 
kertomuksessa, jonka EVLEV laatii 
viimeistään X päivänä Xkuuta 20XX 
[neljän vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta], tarkastellaan, onko 10 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
toimivaltaisilla viranomaisilla riittävät 
valtuudet ja asianmukaiset resurssit 
tehtäviensä suorittamiseen.

5. Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa 
kertomuksessa, jonka EVLEV laatii
viimeistään X päivänä Xkuuta 20XX 
[kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta], tarkastellaan, onko 10 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
toimivaltaisilla viranomaisilla riittävät 
valtuudet ja asianmukaiset resurssit 
tehtäviensä suorittamiseen.
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Or. en

Tarkistus 672
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa 
kertomuksessa, jonka EVLEV laatii 
viimeistään X päivänä Xkuuta 20XX 
[neljän vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta], tarkastellaan, onko 10 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla 
toimivaltaisilla viranomaisilla riittävät 
valtuudet ja asianmukaiset resurssit 
tehtäviensä suorittamiseen.

5. Komissio tarkastelee, onko 10 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuilla toimivaltaisilla 
viranomaisilla riittävät valtuudet ja 
asianmukaiset resurssit tehtäviensä 
suorittamiseen.

Or. de

Tarkistus 673
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa 
kertomuksessa tarkastellaan vähintään 
seuraavia seikkoja:

Poistetaan.

a) muutokset 
vakuutusedustusmarkkinoiden 
rakenteessa;
b) muutokset rajat ylittävän toiminnan 
muodoissa;
c) väliarviointi neuvonnan laadun ja 
myyntimenetelmien paranemisesta ja 
tämän direktiivin vaikutuksesta 
vakuutusedustajiin, jotka ovat pk-
yrityksiä.
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Or. de

Tarkistus 674
Werner Langen

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kyseiseen kertomukseen on myös 
sisällyttävä EVLEV:n arviointi tämän 
direktiivin vaikutuksesta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 675
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vahinkovakuutustuotteiden erityispiirteet 
on kuitenkin otettava huomioon näissä 
tason 2 ohjeissa. MiFID II -direktiivin 3 
artiklan vastaavan periaatteen mukaisesti 
olisi lisäksi harkittava vastaavaa 
vakuutuksia koskevaa järjestelmää 
pantaessa direktiiviä täytäntöön 
kansallisella tasolla sekä yhteiskomitean 
ohjeissa. Henkilöiden, jotka harjoittavat 
vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 
koskevaa vakuutusedustusta, olisi 
noudatettava menettelytapavaatimuksia, 
joita sovelletaan kaikkiin 
vakuutussopimuksiin, ja paranneltuja 
vaatimuksia, joita sovelletaan 
vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin. 
Kaikkien, jotka harjoittavat 
vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 
koskevaa vakuutusedustusta, on 
rekisteröidyttävä vakuutusedustajiksi. 

Or. en
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