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Módosítás 365
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az összeférhetetlenség megelőzése 
érdekében a tagállamok megállapítják 
azokat a szabályokat, amelyek biztosítják, 
hogy a biztosítási közvetítők és a biztosítók 
munkavállalói tájékoztassák az ügyfelet 
arról, hogy:
i. egy ügyfelet képviselő közvetítők-e, 
továbbá hogy – amennyiben biztosítási 
tanácsadásra is sor kerül – a tanácsadást 
függetlenül, a piacon elérhető kellően 
nagyszámú biztosítási szerződés 
tisztességes elemzése alapján végzik-e;
ii. egy vagy több biztosító számára és 
nevében eljáró közvetítők-e, és –
amennyiben biztosítási tanácsadásra is 
sor kerül – a tanácsadást egy vagy több 
biztosító által felajánlott termékek 
elemzése alapján végzik-e; illetve
iii. biztosító munkavállalói-e, és –
amennyiben biztosítási tanácsadásra is 
sor kerül – a tanácsadást kizárólag a 
biztosító által felajánlott termékek 
elemzése alapján végzik-e.

Or. en

Módosítás 366
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – -1 bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az összeférhetetlenség megelőzése 
érdekében a tagállamok megállapítják 
azokat a szabályokat, amelyek biztosítják, 
hogy a biztosítási közvetítők és a biztosítók 
munkavállalói tájékoztassák az ügyfelet 
arról, hogy:
i. egy ügyfelet képviselő közvetítők-e, 
továbbá hogy – amennyiben biztosítási 
tanácsadásra is sor kerül – a tanácsadást 
függetlenül, a piacon elérhető kellően 
nagyszámú biztosítási szerződés 
tisztességes elemzése alapján végzik-e;
ii. egy vagy több biztosító számára és 
nevében eljáró közvetítők-e, és –
amennyiben biztosítási tanácsadásra is 
sor kerül – a tanácsadást egy vagy több 
biztosító által felajánlott termékek 
elemzése alapján végzik-e; illetve
iii. biztosító munkavállalói-e, és –
amennyiben biztosítási tanácsadásra is 
sor kerül – a tanácsadást kizárólag a 
biztosító által felajánlott termékek 
elemzése alapján végzik-e.

Or. en

Módosítás 367
Nils Torvalds

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az összeférhetetlenség megelőzése 
érdekében a tagállamok megállapítják 
azokat a szabályokat, amelyek biztosítják, 
hogy a biztosítási közvetítők és a biztosítók 
munkavállalói tájékoztassák az ügyfelet 
arról, hogy:
i. egy ügyfelet képviselő közvetítők-e, 
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továbbá a biztosítási tanácsadást a piacon 
elérhető kellően nagyszámú biztosítási 
szerződés tisztességes elemzése alapján 
végzik-e;
ii. egy vagy több biztosító számára és 
nevében eljáró közvetítők-e, és –
amennyiben biztosítási tanácsadásra is 
sor kerül – a tanácsadást egy vagy több 
biztosító által felajánlott termékek 
elemzése alapján végzik-e; illetve
iii. biztosító munkavállalói-e, és –
amennyiben biztosítási tanácsadásra is 
sor kerül – a tanácsadást kizárólag a 
biztosító által felajánlott termékek 
elemzése alapján végzik-e.

Or. en

Módosítás 368
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely biztosítási szerződés 
megkötése előtt a biztosítási közvetítőnek –
beleértve a szerződéseseket – legalább a 
következő információkat kell megadnia az 
ügyfelek részére:

(1) Bármely biztosítási szerződés vagy 
biztosítási csomag megkötése előtt a 
biztosítási közvetítőnek legalább a 
következő információkat kell megadnia az 
ügyfelek részére:

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a MiFID II irányelvvel való összhang megteremtése.

Módosítás 369
Ramon Tremosa i Balcells
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely biztosítási szerződés 
megkötése előtt a biztosítási közvetítőnek –
beleértve a szerződéseseket – legalább a 
következő információkat kell megadnia az 
ügyfelek részére:

(1) A biztosítási közvetítőnek bármely
biztosítási szerződés megkötése előtt 
legalább a következő információkat meg
kell adnia az ügyfelek részére:

Or. en

Módosítás 370
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely biztosítási szerződés 
megkötése előtt a biztosítási közvetítőnek –
beleértve a szerződéseseket – legalább a 
következő információkat kell megadnia az 
ügyfelek részére:

(1) Bármely biztosítási szerződés 
megkötése előtt a biztosítási közvetítőnek 
legalább a következő információkat kell 
megadnia az ügyfelek részére:

Or. en

Indokolás

A bejelentési eljárást töröltük. Nem kell megjelölni a közvetítő típusát – a „biztosítási 
közvetítő” fogalma mindenkire kiterjed.

Módosítás 371
Peter Simon, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közvetlenül vagy közvetve 
résztulajdonos-e, aki a szavazati jogok 

a) közvetlenül vagy közvetve 
résztulajdonos-e, aki a szavazati jogok 
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vagy a tőke több mint 10%-át birtokolja az 
adott biztosítóban;

vagy a tőke valamely részét birtokolja az 
adott biztosítóban;

Or. de

Módosítás 372
Peter Simon, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adott biztosító vagy az adott biztosító 
anyavállalata résztulajdonosa-e, amely a 
szavazati jogok vagy a tőke több mint 
10%-át birtokolja a biztosítási 
közvetítőben;

b) az adott biztosító vagy az adott biztosító 
anyavállalata résztulajdonosa-e, amely a 
szavazati jogok vagy a tőke valamely 
részét birtokolja a biztosítási közvetítőben;

Or. de

Módosítás 373
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a tisztességes elemzés alapján ad-e 
tanácsot; vagy

i. az ügyfél szükségleteinek, pénzügyi 
helyzetének és érdekének értékelése 
alapján ad-e tanácsot; vagy

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a MiFID II irányelvvel való összhang megteremtése.

Módosítás 374
Philippe De Backer
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a tisztességes elemzés alapján ad-e
tanácsot; vagy

i. független tanácsot ad-e a piacon 
elérhető kellően nagyszámú biztosítási 
termék elemezése alapján; vagy

Or. en

Módosítás 375
Peter Simon, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a tisztességes elemzés alapján ad-e 
tanácsot; vagy

i. független alapon ad-e tanácsot; vagy

Or. de

Módosítás 376
Sari Essayah, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a tisztességes elemzés alapján ad-e 
tanácsot; vagy

i. független tanácsot ad-e tisztességes 
elemzés alapján; vagy

Or. en

Módosítás 377
Ramon Tremosa i Balcells
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a tisztességes elemzés alapján ad-e 
tanácsot; vagy

i. független tanácsot ad-e tisztességes 
elemzés alapján; vagy

Or. en

Módosítás 378
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. szerződési kötelezettsége van-e arra, 
hogy kizárólagosan egy vagy több biztosító 
számára fejtsen ki biztosításközvetítői 
üzleti tevékenységet. Ebben az esetben, az 
ügyfél kérésére meg kell adnia ezen
biztosítók nevét; vagy

ii. korlátozott számú biztosítási termék 
elemzése alapján ad-e tanácsot. Ebben az 
esetben meg kell adnia azon biztosítók 
nevét, amelyekkel üzleteket köthet és köt; 
vagy

Or. en

Módosítás 379
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. nincs szerződési kötelezettsége arra, 
hogy kizárólagosan egy vagy több biztosító 
számára fejtsen ki biztosításközvetítői 
üzleti tevékenységet, és nem a tisztességes 
elemzés alapján nyújt tanácsot. Ebben az 
esetben, az ügyfél kérésére meg kell adnia 
azon biztosítók nevét, amelyekkel üzleteket 
köthet és köt; 

iii. nem nyújt tanácsot;
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Or. en

Módosítás 380
Peter Simon, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. nincs szerződési kötelezettsége arra, 
hogy kizárólagosan egy vagy több biztosító 
számára fejtsen ki biztosításközvetítői 
üzleti tevékenységet, és nem a tisztességes 
elemzés alapján nyújt tanácsot. Ebben az 
esetben, az ügyfél kérésére meg kell adnia 
azon biztosítók nevét, amelyekkel üzleteket 
köthet és köt;

iii. nincs szerződési kötelezettsége arra, 
hogy kizárólagosan egy vagy több biztosító 
számára fejtsen ki biztosításközvetítői 
üzleti tevékenységet, és nem független 
alapon nyújt tanácsot. Ebben az esetben, 
az ügyfél kérésére meg kell adnia azon 
biztosítók nevét, amelyekkel üzleteket 
köthet és köt;

Or. de

Módosítás 381
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. nincs szerződési kötelezettsége arra, 
hogy kizárólagosan egy vagy több biztosító 
számára fejtsen ki biztosításközvetítői 
üzleti tevékenységet, és nem a tisztességes 
elemzés alapján nyújt tanácsot. Ebben az 
esetben, az ügyfél kérésére meg kell adnia 
azon biztosítók nevét, amelyekkel üzleteket 
köthet és köt;

iii. nincs szerződési kötelezettsége arra, 
hogy kizárólagosan egy vagy több biztosító 
számára fejtsen ki biztosításközvetítői 
üzleti tevékenységet, és nem az ügyfelek 
szükségleteinek értékelése alapján nyújt 
tanácsot. Ebben az esetben meg kell adnia 
azon biztosítók nevét, amelyekkel üzleteket 
köthet és köt;

Or. en
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Módosítás 382
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a biztosítási szerződéssel 
összefüggésben kapott javadalmazás 
jellege;

törölve

Or. en

Módosítás 383
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a biztosítási szerződéssel 
összefüggésben kapott javadalmazás 
jellege;

törölve

Or. en

Indokolás

Ha a közvetítő díjat számít fel, ezt minden esetben közölnie kell az ügyféllel; a döntéshozatali 
folyamat részeként nem tagadhatja meg az ügyfél jutalékokkal kapcsolatos tájékoztatását.

Módosítás 384
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a biztosítási szerződéssel 
összefüggésben kapott javadalmazás 

d) a felajánlott vagy figyelembe vett 
biztosítási szerződéssel összefüggésben 
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jellege; járó javadalmazás jellege;

Or. en

Módosítás 385
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a biztosítási szerződéssel 
összefüggésben kapott javadalmazás 
jellege;

d) a biztosítási szerződéssel 
összefüggésben közvetlenül vagy közvetve 
kapott javadalmazás jellege és összege;

Or. en

Módosítás 386
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a biztosítási szerződéssel 
összefüggésben kapott javadalmazás 
jellege;

d) a biztosítási szerződéssel 
összefüggésben kapott javadalmazás 
jellege és összege;

Or. de

Módosítás 387
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a biztosítási szerződéssel 
összefüggésben kapott javadalmazás 

d) a biztosítási szerződéssel 
összefüggésben kapott javadalmazás 
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jellege; pontos jellege;

Or. en

Módosítás 388
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – e pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a biztosítási szerződéssel 
összefüggésben:

e) a biztosítási szerződéssel és bármely 
javasolt kiegészítő szolgáltatással vagy 
termékkel összefüggésben:

Or. en

Módosítás 389
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – e pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az i. és a ii. pont kombinációja alapján 
dolgozik;

törölve

Or. en

Indokolás

A független tanácsadás alapvetően függ a közvetítő azon javadalmazásától, amit az ügyfél 
által fizetett jutalék formájában kap, mivel a közvetítő javadalmazása nem a biztosító által 
nyújtott jutaléktól függ. A közvetítők még így is szerződéssel hozzáköthetik magukat egy adott 
biztosítóhoz, de a kimazsolázást – egyrészt azért, nehogy az ügyfélnek dupla költséget 
okozzon, másrészt a közvetítők közötti verseny elősegítése érdekében – ki kell zárni. Ez a 
módosítás fogyasztóvédelmi szervezetek javaslatán alapul.

Módosítás 390
Sven Giegold
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) ha a közvetítő a biztosításközvetítési 
tevékenységgel összefüggésben 
természetbeni javadalmazást kap, e 
javadalmazás jellege, valamint közvetlen 
és közvetett gazdasági értéke;

Or. en

Módosítás 391
Sari Essayah, Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a biztosítási szerződéssel 
összefüggésben a javadalmazás forrása:
i. a szerződő;
ii. a biztosító;
iii. egy másik biztosítási közvetítő;
iv. az i., ii. és iii. francia bekezdésben 
szereplők kombinációja.

Or. en

Módosítás 392
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a biztosítási szerződéssel 
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összefüggésben a javadalmazás forrása:
i. a szerződő;
ii. a biztosító;
iii. egy másik biztosítási közvetítő;
iv. az i., ii. és iii. francia bekezdésben 
szereplők kombinációja.

Or. en

Módosítás 393
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) amennyiben a közvetítő díjat vagy 
bármely jellegű jutalékot kap, a felajánlott 
vagy figyelembe vett biztosítási termékekre 
vonatkozó javadalmazás teljes összege, 
vagy amennyiben a pontos összeg nem 
adható meg, a díjak vagy jutalékok vagy 
azok kombinációja kiszámításának alapja;

törölve

Or. en

Módosítás 394
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) amennyiben a közvetítő díjat vagy 
bármely jellegű jutalékot kap, a felajánlott 
vagy figyelembe vett biztosítási termékekre 
vonatkozó javadalmazás teljes összege, 
vagy amennyiben a pontos összeg nem 
adható meg, a díjak vagy jutalékok vagy 
azok kombinációja kiszámításának alapja;

törölve
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Or. en

Módosítás 395
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) amennyiben a közvetítő díjat vagy 
bármely jellegű jutalékot kap, a felajánlott 
vagy figyelembe vett biztosítási termékekre 
vonatkozó javadalmazás teljes összege, 
vagy amennyiben a pontos összeg nem 
adható meg, a díjak vagy jutalékok vagy 
azok kombinációja kiszámításának alapja;

f) a biztosítási szerződéssel 
összefüggésben a javadalmazás forrása:

i. a szerződő;
ii. a biztosító;
iii. egy másik biztosítási közvetítő;
iv. az i., ii. és iii. francia bekezdésben 
szereplők kombinációja.

Or. en

Módosítás 396
Sławomir Nitras

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) amennyiben a közvetítő díjat vagy 
bármely jellegű jutalékot kap, a felajánlott 
vagy figyelembe vett biztosítási termékekre 
vonatkozó javadalmazás teljes összege, 
vagy amennyiben a pontos összeg nem 
adható meg, a díjak vagy jutalékok vagy 
azok kombinációja kiszámításának alapja;

f) a biztosítási szerződéssel 
összefüggésben a javadalmazás forrása:

i. a szerződő;



AM\926838HU.doc 17/167 PE504.393v01-00

HU

ii. a biztosító;
iii. egy másik biztosítási közvetítő;
iv. az i., ii. és iii. francia bekezdésben 
szereplők kombinációja.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 397
Louis Michel

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) amennyiben a közvetítő díjat vagy 
bármely jellegű jutalékot kap, a felajánlott 
vagy figyelembe vett biztosítási 
termékekre vonatkozó javadalmazás teljes 
összege, vagy amennyiben a pontos összeg 
nem adható meg, a díjak vagy jutalékok 
vagy azok kombinációja kiszámításának 
alapja;

f) amennyiben a közvetítő díjat vagy 
bármely jellegű jutalékot kap, a
tagállamok – az ügyfél kérésére – egyéb 
tájékoztatási kötelezettségeket is 
előírhatnak a közvetítő vagy a biztosító 
számára, azzal a feltétellel, hogy az összes
értékesítési csatorna között továbbra is 
biztosítják az egyenlő versenyfeltételeket, 
valamint hogy ez szükséges és arányos;

Or. en

Módosítás 398
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) amennyiben a közvetítő díjat vagy 
bármely jellegű jutalékot kap, a felajánlott 
vagy figyelembe vett biztosítási 
termékekre vonatkozó javadalmazás teljes 
összege, vagy amennyiben a pontos összeg 
nem adható meg, a díjak vagy jutalékok 
vagy azok kombinációja kiszámításának
alapja;

f) amennyiben a közvetítő a 2002/83/EK 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
biztosítási szerződésre irányuló 
biztosításközvetítési tevékenységgel 
összefüggésben bármilyen jellegű jutalékot 
kap, a felajánlott vagy figyelembe vett 
biztosítási termékekre vonatkozó jutalék 
teljes pénzbeli összege, vagy amennyiben a 
pontos összeg nem adható meg, a 
kiszámítás alapja; 

Or. en

Módosítás 399
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) amennyiben a közvetítő díjat vagy 
bármely jellegű jutalékot kap, a felajánlott 
vagy figyelembe vett biztosítási 
termékekre vonatkozó javadalmazás teljes 
összege, vagy amennyiben a pontos összeg
nem adható meg, a díjak vagy jutalékok 
vagy azok kombinációja kiszámításának 
alapja;

f) amennyiben a közvetítő díjat vagy 
bármely jellegű jutalékot kap, az összes 
költség, a nettó biztosítási díj, valamint a 
felajánlott vagy figyelembe vett biztosítási 
termékekre vonatkozó javadalmazás teljes 
összegének áttekintése, vagy amennyiben a 
pontos összegek nem adhatók meg, a díjak 
vagy jutalékok vagy azok kombinációja 
kiszámításának alapja, valamint egy pro 
forma számla;

Or. de

Módosítás 400
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) amennyiben a közvetítő díjat vagy 
bármely jellegű jutalékot kap, a felajánlott 
vagy figyelembe vett biztosítási 
termékekre vonatkozó javadalmazás teljes 
összege, vagy amennyiben a pontos összeg 
nem adható meg, a díjak vagy jutalékok 
vagy azok kombinációja kiszámításának 
alapja;

f) amennyiben a közvetítő bármilyen 
jellegű gazdasági juttatást, például díjat 
vagy jutalékot kap, a felajánlott vagy 
figyelembe vett biztosítási termékekre 
vonatkozó javadalmazás teljes összege, 
vagy amennyiben a pontos összeg nem 
adható meg, a díjak vagy jutalékok vagy 
azok kombinációja kiszámításának alapja;

Or. en

Módosítás 401
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) amennyiben a közvetítő díjat vagy 
bármely jellegű jutalékot kap, a felajánlott 
vagy figyelembe vett biztosítási 
termékekre vonatkozó javadalmazás teljes 
összege, vagy amennyiben a pontos összeg 
nem adható meg, a díjak vagy jutalékok 
vagy azok kombinációja kiszámításának 
alapja;

f) amennyiben a közvetítő bármilyen 
jellegű díjat kap, a felajánlott vagy 
figyelembe vett biztosítási termékekre 
vonatkozó díj teljes összege, vagy 
amennyiben a pontos összeg nem adható 
meg, a díjak kiszámításának alapja;

Or. en

Módosítás 402
Nils Torvalds

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a biztosítási szerződéssel 
összefüggésben a javadalmazás forrása:
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i. a szerződő;
ii. a biztosító;
iii. egy másik biztosítási közvetítő;
iv. az i., ii. és iii. francia bekezdésben 
szereplők kombinációja.

Or. en

Módosítás 403
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) ha a közvetítő a biztosításközvetítési 
tevékenységgel összefüggésben 
természetbeni javadalmazást kap, e 
javadalmazás jellege és gazdasági értéke;

Or. en

Indokolás

A biztosítási tanácsadásnak kizárólag az ügyfél érdekén kell alapulnia, nem a javadalmazásra 
vonatkozó megállapodásokon vagy a kilátásokon.

Módosítás 404
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) ha a közvetítő a biztosításközvetítési 
tevékenységgel összefüggésben másfajta 
javadalmazást kap, e javadalmazás jellege 
és gazdasági értéke;

Or. en
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Módosítás 405
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) minden díj pénzbeli összege, amelyet 
egy biztosítási közvetítő az ügyfél felé 
felszámít;

Or. en

Módosítás 406
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) amennyiben a jutalék összege a 
közvetítő és a biztosító közötti ügylethez 
kapcsolódóan megállapodott célok vagy 
küszöbértékek elérésén alapul, a célok 
vagy küszöbértékek, valamint az azok 
elérése esetén fizetendő összeg.

törölve

Or. en

Módosítás 407
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) amennyiben a jutalék összege a 
közvetítő és a biztosító közötti ügylethez 
kapcsolódóan megállapodott célok vagy 

törölve
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küszöbértékek elérésén alapul, a célok 
vagy küszöbértékek, valamint az azok 
elérése esetén fizetendő összeg.

Or. en

Módosítás 408
Louis Michel

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) amennyiben a jutalék összege a 
közvetítő és a biztosító közötti ügylethez 
kapcsolódóan megállapodott célok vagy 
küszöbértékek elérésén alapul, a célok 
vagy küszöbértékek, valamint az azok 
elérése esetén fizetendő összeg.

törölve

Or. en

Módosítás 409
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) amennyiben a jutalék összege a 
közvetítő és a biztosító közötti ügylethez 
kapcsolódóan megállapodott célok vagy 
küszöbértékek elérésén alapul, a célok 
vagy küszöbértékek, valamint az azok 
elérése esetén fizetendő összeg.

törölve

Or. en

Módosítás 410
Ramon Tremosa i Balcells
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) amennyiben a jutalék összege a 
közvetítő és a biztosító közötti ügylethez 
kapcsolódóan megállapodott célok vagy 
küszöbértékek elérésén alapul, a célok 
vagy küszöbértékek, valamint az azok 
elérése esetén fizetendő összeg.

törölve

Or. en

Módosítás 411
Sławomir Nitras

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) amennyiben a jutalék összege a 
közvetítő és a biztosító közötti ügylethez
kapcsolódóan megállapodott célok vagy 
küszöbértékek elérésén alapul, a célok 
vagy küszöbértékek, valamint az azok 
elérése esetén fizetendő összeg.

törölve

Or. en

Módosítás 412
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) amennyiben a jutalék összege a 
közvetítő és a biztosító közötti ügylethez 
kapcsolódóan megállapodott célok vagy 
küszöbértékek elérésén alapul, a célok 

g) amennyiben a közvetítő javadalmazása 
díj vagy jutalék, a közvetítő:
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vagy küszöbértékek, valamint az azok 
elérése esetén fizetendő összeg.

a) amennyiben az ügyfél kéri, 
tájékoztatást ad az összegről, illetve ha a 
pontos összeg nem meghatározható, a 
díjak vagy jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámításának alapjáról;
b) tájékoztatja az ügyfelet arról a jogáról, 
hogy kérheti az a) pontban említett 
információt.

Or. en

Módosítás 413
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) amennyiben a jutalék összege a 
közvetítő és a biztosító közötti ügylethez 
kapcsolódóan megállapodott célok vagy 
küszöbértékek elérésén alapul, a célok 
vagy küszöbértékek, valamint az azok 
elérése esetén fizetendő összeg.

g) A közvetítő és a biztosító közötti 
ügylethez kapcsolódóan megállapodott 
bármely cél vagy küszöbérték elérésén 
alapuló jutalék tilos. Amennyiben a 
közvetítő javadalmazása díj vagy jutalék, a
közvetítő köteles egyértelműen 
tájékoztatni az ügyfelet a jutalék 
összegéről és kiszámításának alapjáról.

Or. en

Módosítás 414
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) amennyiben a jutalék összege a 
közvetítő és a biztosító közötti ügylethez

g) amennyiben a jutalék összege a 
közvetítő és a biztosító közötti ügylet
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kapcsolódóan megállapodott célok vagy 
küszöbértékek elérésén alapul, a célok 
vagy küszöbértékek, valamint az azok 
elérése esetén fizetendő összeg.

nagyságához kapcsolódóan előre
megállapodott célok vagy küszöbértékek 
elérésén alapul.

Or. en

Módosítás 415
Sławomir Nitras

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a biztosítási termékkel összefüggő 
értékesítési költségek.

Or. en

Módosítás 416
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától kezdődően öt évig az (1) 
bekezdés f) pontjától eltérve a 2002/83/EK 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
bármely ágazatba tartozó szerződésektől 
eltérő biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítő, amennyiben a közvetítő 
javadalmazása díj vagy jutalék, a szóban 
forgó biztosítási szerződés megkötése előtt

törölve

a) amennyiben az ügyfél kéri, 
tájékoztatást ad az összegről, illetve ha a 
pontos összeg nem meghatározható, a 
díjak vagy jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámításának alapjáról.
b) tájékoztatja az ügyfelet arról a jogáról, 
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hogy kérheti az a) pontban említett 
információt.

Or. en

Módosítás 417
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától kezdődően öt évig az (1) 
bekezdés f) pontjától eltérve a 2002/83/EK 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
bármely ágazatba tartozó szerződésektől 
eltérő biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítő, amennyiben a közvetítő 
javadalmazása díj vagy jutalék, a szóban 
forgó biztosítási szerződés megkötése előtt

törölve

a) amennyiben az ügyfél kéri, 
tájékoztatást ad az összegről, illetve ha a 
pontos összeg nem meghatározható, a 
díjak vagy jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámításának alapjáról.
b) tájékoztatja az ügyfelet arról a jogáról, 
hogy kérheti az a) pontban említett 
információt.

Or. de

Módosítás 418
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától kezdődően öt évig az (1) 

törölve
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bekezdés f) pontjától eltérve a 2002/83/EK 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
bármely ágazatba tartozó szerződésektől 
eltérő biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítő, amennyiben a közvetítő 
javadalmazása díj vagy jutalék, a szóban 
forgó biztosítási szerződés megkötése előtt
a) amennyiben az ügyfél kéri, 
tájékoztatást ad az összegről, illetve ha a 
pontos összeg nem meghatározható, a 
díjak vagy jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámításának alapjáról.
b) tájékoztatja az ügyfelet arról a jogáról, 
hogy kérheti az a) pontban említett 
információt.

Or. en

Módosítás 419
Louis Michel

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától kezdődően öt évig az (1) 
bekezdés f) pontjától eltérve a 2002/83/EK 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
bármely ágazatba tartozó szerződésektől 
eltérő biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítő, amennyiben a közvetítő 
javadalmazása díj vagy jutalék, a szóban 
forgó biztosítási szerződés megkötése előtt

törölve

a) amennyiben az ügyfél kéri, 
tájékoztatást ad az összegről, illetve ha a 
pontos összeg nem meghatározható, a 
díjak vagy jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámításának alapjáról.
b) tájékoztatja az ügyfelet arról a jogáról, 
hogy kérheti az a) pontban említett 
információt.
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Or. en

Módosítás 420
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától kezdődően öt évig az (1) 
bekezdés f) pontjától eltérve a 2002/83/EK 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
bármely ágazatba tartozó szerződésektől 
eltérő biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítő, amennyiben a közvetítő 
javadalmazása díj vagy jutalék, a szóban 
forgó biztosítási szerződés megkötése előtt

törölve

a) amennyiben az ügyfél kéri, 
tájékoztatást ad az összegről, illetve ha a 
pontos összeg nem meghatározható, a 
díjak vagy jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámításának alapjáról.
b) tájékoztatja az ügyfelet arról a jogáról, 
hogy kérheti az a) pontban említett 
információt.

Or. en

Módosítás 421
Sławomir Nitras

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától kezdődően öt évig az (1) 
bekezdés f) pontjától eltérve a 2002/83/EK 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
bármely ágazatba tartozó szerződésektől 

törölve
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eltérő biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítő, amennyiben a közvetítő 
javadalmazása díj vagy jutalék, a szóban 
forgó biztosítási szerződés megkötése előtt
a) amennyiben az ügyfél kéri, 
tájékoztatást ad az összegről, illetve ha a 
pontos összeg nem meghatározható, a 
díjak vagy jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámításának alapjáról.
b) tájékoztatja az ügyfelet arról a jogáról, 
hogy kérheti az a) pontban említett 
információt.

Or. en

Módosítás 422
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától kezdődően öt évig az (1) 
bekezdés f) pontjától eltérve a 2002/83/EK 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
bármely ágazatba tartozó szerződésektől 
eltérő biztosítási szerződésekkel foglalkozó
közvetítő, amennyiben a közvetítő 
javadalmazása díj vagy jutalék, a szóban 
forgó biztosítási szerződés megkötése előtt

(2) Három évvel ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontját követően a 
2002/83/EK irányelv I. mellékletében 
meghatározott bármely ágazatba tartozó 
szerződésektől eltérő biztosítási 
szerződésekre irányuló biztosítási 
közvetítéssel kapcsolatban a biztosítási 
közvetítő

Or. en

Módosítás 423
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától kezdődően öt évig az (1) 
bekezdés f) pontjától eltérve a 2002/83/EK 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
bármely ágazatba tartozó szerződésektől 
eltérő biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítő, amennyiben a közvetítő 
javadalmazása díj vagy jutalék, a szóban 
forgó biztosítási szerződés megkötése előtt

(2) A 2002/83/EK irányelv I. mellékletében 
meghatározott bármely ágazatba tartozó 
szerződésektől eltérő biztosítási 
szerződésekkel foglalkozó közvetítő,
amennyiben a közvetítő javadalmazása díj 
vagy jutalék, a szóban forgó biztosítási 
szerződés megkötése előtt

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a biztosítási közvetítők javadalmazásával kapcsolatos átláthatóság 
elősegítése.

Módosítás 424
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben az ügyfél kéri, 
tájékoztatást ad az összegről, illetve ha a 
pontos összeg nem meghatározható, a 
díjak vagy jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámításának alapjáról.

törölve

Or. en

Módosítás 425
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben az ügyfél kéri, 
tájékoztatást ad az összegről, illetve ha a 
pontos összeg nem meghatározható, a 
díjak vagy jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámításának alapjáról.

törölve

Or. en

Módosítás 426
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben az ügyfél kéri,
tájékoztatást ad az összegről, illetve ha a
pontos összeg nem meghatározható, a 
díjak vagy jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámításának alapjáról.

a) tájékoztatja az ügyfelet az összegről, 
azaz minden tényleges költségről, a 
szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket 
és a művelet pénzben kifejezett közvetítési 
költségeit is beleértve. Ha a művelet 
pénzben kifejezett költségei nem 
közölhetők, e költségeket az ügyfél éves 
hozzájárulásának százalékában kell 
megadni. Az ügyfelet éves feljegyzésben 
kell tájékoztatni az adott évi költségek 
pénzben kifejezett összegéről. Az EBFH 
végrehajtási technikaistandard-
tervezeteket dolgoz ki a biztosítási 
termékek különböző kategóriáira 
vonatkozó jutalékok szóban forgó 
referenciaszintje tekintetében.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 427
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben az ügyfél kéri, tájékoztatást 
ad az összegről, illetve ha a pontos összeg 
nem meghatározható, a díjak vagy 
jutalékok vagy azok kombinációja
kiszámításának alapjáról.

a) amennyiben az ügyfél kéri, tájékoztatást 
ad bármely jutalék összegéről, illetve ha a 
pontos összeg nem meghatározható, 
bármely jutalék kiszámításának alapjáról.

Or. en

Módosítás 428
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben az ügyfél kéri, tájékoztatást 
ad az összegről, illetve ha a pontos összeg 
nem meghatározható, a díjak vagy 
jutalékok vagy azok kombinációja 
kiszámításának alapjáról.

a) tájékoztatást ad az összegről, illetve ha a 
pontos összeg nem meghatározható, a díjak 
vagy jutalékok vagy azok kombinációja 
kiszámításának alapjáról.

Or. en

Módosítás 429
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tájékoztatja az ügyfelet arról a jogáról, 
hogy kérheti az a) pontban említett 
információt.

törölve

Or. en

Módosítás 430
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tájékoztatja az ügyfelet arról a jogáról, 
hogy kérheti az a) pontban említett 
információt.

törölve

Or. en

Módosítás 431
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztosító vagy a biztosítási közvetítő 
tájékoztatja továbbá az ügyfelet azon 
változó javadalmazás jellegéről és 
összegéről, amelyet bármely alkalmazottja 
kap a szóban forgó biztosítási termék 
értékesítéséért és kezeléséért.

törölve

Or. en

Módosítás 432
Jean-Paul Gauzès
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztosító vagy a biztosítási közvetítő 
tájékoztatja továbbá az ügyfelet azon 
változó javadalmazás jellegéről és 
összegéről, amelyet bármely alkalmazottja 
kap a szóban forgó biztosítási termék 
értékesítéséért és kezeléséért.

törölve

Or. en

Módosítás 433
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztosító vagy a biztosítási közvetítő 
tájékoztatja továbbá az ügyfelet azon 
változó javadalmazás jellegéről és 
összegéről, amelyet bármely alkalmazottja 
kap a szóban forgó biztosítási termék 
értékesítéséért és kezeléséért.

törölve

Or. en

Módosítás 434
Louis Michel

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztosító vagy a biztosítási közvetítő 
tájékoztatja továbbá az ügyfelet azon 
változó javadalmazás jellegéről és 
összegéről, amelyet bármely alkalmazottja 

törölve
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kap a szóban forgó biztosítási termék 
értékesítéséért és kezeléséért.

Or. en

Módosítás 435
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztosító vagy a biztosítási közvetítő 
tájékoztatja továbbá az ügyfelet azon 
változó javadalmazás jellegéről és 
összegéről, amelyet bármely alkalmazottja 
kap a szóban forgó biztosítási termék 
értékesítéséért és kezeléséért.

törölve

Or. en

Módosítás 436
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztosító vagy a biztosítási közvetítő 
tájékoztatja továbbá az ügyfelet azon 
változó javadalmazás jellegéről és 
összegéről, amelyet bármely alkalmazottja 
kap a szóban forgó biztosítási termék 
értékesítéséért és kezeléséért.

törölve

Or. en

Módosítás 437
Sławomir Nitras



PE504.393v01-00 36/167 AM\926838HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztosító vagy a biztosítási közvetítő 
tájékoztatja továbbá az ügyfelet azon 
változó javadalmazás jellegéről és 
összegéről, amelyet bármely alkalmazottja 
kap a szóban forgó biztosítási termék 
értékesítéséért és kezeléséért.

törölve

Or. en

Módosítás 438
Peter Simon, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztosító vagy a biztosítási közvetítő 
tájékoztatja továbbá az ügyfelet azon 
változó javadalmazás jellegéről és 
összegéről, amelyet bármely alkalmazottja 
kap a szóban forgó biztosítási termék 
értékesítéséért és kezeléséért.

(3) A biztosító vagy a biztosítási közvetítő 
átláthatóan tájékoztatja továbbá az 
ügyfelet azon változó javadalmazás 
jellegéről és összegéről, valamint 
kiszámításának alapjáról, amelyet 
bármely alkalmazottja kap a szóban forgó 
biztosítási termék értékesítéséért és 
kezeléséért.

Or. de

Módosítás 439
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztosító vagy a biztosítási közvetítő 
tájékoztatja továbbá az ügyfelet azon 
változó javadalmazás jellegéről és 

(3) A biztosító vagy a biztosítási közvetítő 
tájékoztatja továbbá az ügyfelet azon 
változó javadalmazás jellegéről és 
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összegéről, amelyet bármely alkalmazottja 
kap a szóban forgó biztosítási termék 
értékesítéséért és kezeléséért.

összegéről, amelyet bármely alkalmazottja 
kap a szóban forgó biztosítási termék 
értékesítéséért és kezeléséért, valamint 
bármely javasolt termékről vagy 
szolgáltatásról.

Or. en

Módosítás 440
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az ügyfél a biztosítási 
szerződéssel összefüggésben annak 
megkötése után teljesít fizetést, a biztosító 
vagy a közvetítő bármely ilyen kifizetésre 
vonatkozóan megteszi az e cikk szerinti 
közzétételeket.

törölve

Or. en

Módosítás 441
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az ügyfél a biztosítási 
szerződéssel összefüggésben annak 
megkötése után teljesít fizetést, a biztosító 
vagy a közvetítő bármely ilyen kifizetésre 
vonatkozóan megteszi az e cikk szerinti 
közzétételeket.

törölve

Or. en
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Módosítás 442
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az ügyfél a biztosítási 
szerződéssel összefüggésben annak 
megkötése után teljesít fizetést, a biztosító 
vagy a közvetítő bármely ilyen kifizetésre 
vonatkozóan megteszi az e cikk szerinti 
közzétételeket.

törölve

Or. en

Módosítás 443
Sławomir Nitras

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az ügyfél a biztosítási 
szerződéssel összefüggésben annak 
megkötése után teljesít fizetést, a biztosító 
vagy a közvetítő bármely ilyen kifizetésre 
vonatkozóan megteszi az e cikk szerinti 
közzétételeket.

törölve

Or. en

Módosítás 444
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az ügyfél a biztosítási 
szerződéssel összefüggésben annak 

(4) Amennyiben az ügyfél a biztosítási 
szerződéssel összefüggésben annak 
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megkötése után teljesít fizetést, a biztosító 
vagy a közvetítő bármely ilyen kifizetésre 
vonatkozóan megteszi az e cikk szerinti 
közzétételeket.

megkötése után teljesít fizetést – a 
garancia fenntartását szolgáló kifizetések 
kivételével –, a biztosító vagy a közvetítő 
bármely ilyen kifizetésre vonatkozóan 
megteszi az e cikk szerinti közzétételeket.

Or. en

Módosítás 445
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az ügyfél a biztosítási 
szerződéssel összefüggésben annak 
megkötése után teljesít fizetést, a biztosító 
vagy a közvetítő bármely ilyen kifizetésre 
vonatkozóan megteszi az e cikk szerinti 
közzétételeket.

(4) Amennyiben az ügyfél a biztosítási 
szerződéssel összefüggésben annak 
megkötése után teljesít fizetést, a biztosító 
vagy a közvetítő tájékoztatja az ügyfelet a 
nettó biztosítási díjról és a díjazás 
mindenkori összegéről, valamint bármely 
ilyen kifizetésre vonatkozóan megteszi az e 
cikk szerinti közzétételeket.

Or. de

Módosítás 446
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok biztosítják, hogy az a 
mód, ahogyan egy biztosítási közvetítő 
vagy biztosító javadalmazza személyzetét, 
megbízza képviselőit vagy más biztosítási 
közvetítőket, nem akadályozza a 15. 
cikkben említett, az ügyfelei mindenek 
fölött álló érdekeit szem előtt tartva 
történő eljárásra vonatkozó 
kötelezettségének teljesítését, előírják 
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továbbá, hogy tegyenek meg minden 
ésszerű lépést a közöttük vagy közük és 
közvetlenül vagy közvetve hozzájuk és 
ügyfeleikhez kapcsolódó bármely személy 
között fennálló összeférhetetlenség 
azonosítására és rendezésére, és e célból 
hozzanak hatékony szervezeti és 
igazgatási intézkedéseket.
Amennyiben az említett intézkedések nem 
elegendőek annak ésszerű bizonyossággal 
történő biztosítására, hogy megelőzzék az 
összeférhetetlenséget, a biztosítási 
közvetítő vagy a biztosító az ügyfél 
beleegyezésétől függetlenül megtagadja az 
üzlet megkötését.

Or. en

Módosítás 447
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 34. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el olyan 
intézkedések vonatkozásában, amelyek 
biztosítják, hogy a biztosító cégek 
alkalmazzák az ebben a cikkben 
meghatározott elveket a biztosítási 
közvetítés vagy az ügyfeleiknek nyújtott 
kiegészítő szolgáltatások teljesítése során, 
köztük azokat a feltételeket, amelyeket 
annak érdekében kell betartani, hogy a 
tájékoztatás tisztességes, egyértelmű 
legyen és ne legyen megtévesztő, a 
befektetési vállalkozásokkal és 
szolgáltatásaikkal kapcsolatban az 
ügyfeleknek nyújtott tájékoztatás 
tartalmára és formájára vonatkozó 
részletes szabályokat, a független 
biztosítási tanácsadás érdekében a 
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különböző kibocsátók és 
termékszolgáltatók értékelésére vonatkozó 
kritériumokat, az olyan cégek esetében a 
kötelezettség betartásának értékelésére 
vonatkozó kritériumokat, amelyek azon 
kötelezettség mellett részesültek vásárlási 
ösztönzőkben, hogy becsületes, 
tisztességes és szakszerű módon 
tevékenykedjenek az ügyfelek legjobb 
érdekében. Ezek a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok figyelembe veszik a 
következőket:
a) az ügyfél vagy potenciális ügyfél 
számára ajánlott vagy nyújtott 
szolgáltatás(ok) jellege, figyelembe véve a 
tranzakciók típusát, tárgyát, méretét és 
gyakoriságát;
b) az ajánlott vagy figyelembe vett 
biztosítási és biztosítási befektetési 
termékek jellege;
c) az ügyfél vagy a potenciális ügyfelek 
kiskereskedelmi vagy szakmai jellege.

Or. en

Indokolás

Az ügyfelek és a biztosítási közvetítők közötti információs aszimmetria, valamint a biztosítók 
által a közvetítőknek teljesített jutalék-kifizetések jelenleg súlyosan befolyásolják a biztosítási 
termékekkel kapcsolatos tanácsadás minőségét. Ez gátolja a termékek ügyfeleknek történő 
takarékos és eszközorientált értékesítését. A vonatkozó európai politikai vita jelenlegi állása 
miatt, továbbá egy hatékony és koherens keretszabályozás érdekében azonban az IMD II 
irányelv és a MiFID II irányelv megfelelő összehangolása hatékony megközelítés.

Módosítás 448
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A tagállamok biztosítják, hogy a 
biztosítók vagy közvetítők nem 
minősülnek a 24. cikk vagy e cikk szerinti 
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kötelezettségeiket teljesítő szereplőknek, 
ha az ügyfélen kívül bármely személynek 
fizetnek vagy bármely személytől díjat 
vagy jutalékot kapnak, illetve nem 
pénzbeli juttatást adnak vagy az ügyfélen 
kívüli bármely személytől kapnak 
biztosítási befektetési szolgáltatás vagy 
kiegészítő szolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatban azt az esetet kivéve, amikor 
a díj vagy jutalék fizetése, illetve a nem 
pénzbeli juttatás nyújtása növeli a 
releváns szolgáltatás minőségét az ügyfél 
részére, és nem akadályozza a biztosítási 
közvetítő vagy a biztosító azon 
kötelezettségének teljesítését, hogy 
becsületesen, tisztességesen és szakszerű 
módon, ügyfeleinek legfontosabb érdekeit 
szem előtt tartva járjon el, és:
a) a fentieket az összes szolgáltatás és a 
hozzájuk kapcsolódó díj vagy jutalék 
részletes adatait tartalmazó 
dokumentumokkal együtt továbbítják a 
befektetőnek;
b) biztosítási befektetési szolgáltatások 
nyújtását lehetővé teszik vagy ahhoz 
szükségesek – mint például őrzési 
költségek, elszámolási és átváltási 
költségek, szabályozói díjak vagy jogi 
költségek –, és amelyek jellegüknél fogva 
nem összeférhetetlenek a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító azon 
kötelezettségével, hogy az ügyfeleik 
legfontosabb érdekeit szem előtt tartva, 
becsületesen, tisztességesen és a szakmai 
elvárásoknak megfelelően kell eljárniuk; 
vagy
c) a díj, jutalék vagy juttatás létét, jellegét 
és összegét, illetve ha az összeg nem 
állapítható meg, akkor az összeg 
kiszámításának a módját a releváns 
szolgáltatás nyújtása előtt világosan az 
ügyfél tudomására kell hozni olyan 
módon, hogy az átfogó legyen;
A fentiek ellenére a tagállamok úgy 
rendelkeznek, hogy az e bekezdésben 
foglalt követelmények csak akkor 
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teljesülnek, ha a díj, jutalék vagy nem 
pénzbeli juttatás értékét továbbítják az 
ügyfélnek.

Or. en

Indokolás

Az ügyfelek és a biztosítási közvetítők közötti információs aszimmetria, valamint a biztosítók 
által a közvetítőknek teljesített jutalék-kifizetések jelenleg súlyosan befolyásolják a biztosítási 
termékekkel kapcsolatos tanácsadás minőségét. Ez gátolja a termékek ügyfeleknek történő 
takarékos és eszközorientált értékesítését. A vonatkozó európai politikai vita jelenlegi állása 
miatt, továbbá egy hatékony és koherens keretszabályozás érdekében azonban az IMD II 
irányelv és a MiFID II irányelv megfelelő összehangolása hatékony megközelítés.

Módosítás 449
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A biztosítók nettó áron, azaz a 
biztosítási kötvény nettó ajánlati árán 
ajánlják termékeiket a biztosítási 
közvetítőknek. A nettó áras biztosítási 
termékek nem tartalmaznak közvetítési 
költségeket.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a verseny fokozása a biztosítási közvetítési piacon. A nettó biztosítási 
termékek (azaz olyan áron kínált termékek, ami nem tartalmazza a közvetítési költségeket) 
javítanák a díj fejében dolgozó közvetítőknek szóló termékkínálatot, akik nem kaphatnak 
jutalékot, ez viszont fokozza a versenyt a közvetítők között. A módosítás Schwintowski 
professzor (Humboldt Egyetem, Berlin) javaslatán alapul.

Módosítás 450
Sari Essayah, Mitro Repo
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
meghatározzák:

törölve

a) azokat a megfelelő kritériumokat, 
amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen 
módon kell a közvetítő javadalmazásáról –
ideértve a céljutalékot – tájékoztatni az 
ügyfelet e cikk (1) bekezdése f) és g) 
pontjának, valamint (2) bekezdésének 
megfelelően;
b) a díjak, jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámítási alapjának 
meghatározására vonatkozó megfelelő 
kritériumokat;
c) azok az intézkedéseket, amelyek 
megtétele indokoltan elvárható a 
biztosítási közvetítőktől és a biztosítóktól a 
javadalmazásuk ügyfél felé történő
közzététele tekintetében.

Or. en

Módosítás 451
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
meghatározzák:

törölve

a) azokat a megfelelő kritériumokat, 
amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen 
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módon kell a közvetítő javadalmazásáról –
ideértve a céljutalékot – tájékoztatni az 
ügyfelet e cikk (1) bekezdése f) és g) 
pontjának, valamint (2) bekezdésének 
megfelelően;
b) a díjak, jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámítási alapjának 
meghatározására vonatkozó megfelelő 
kritériumokat;
c) azok az intézkedéseket, amelyek 
megtétele indokoltan elvárható a 
biztosítási közvetítőktől és a biztosítóktól a 
javadalmazásuk ügyfél felé történő 
közzététele tekintetében.

Or. en

Módosítás 452
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
meghatározzák:

törölve

a) azokat a megfelelő kritériumokat, 
amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen 
módon kell a közvetítő javadalmazásáról –
ideértve a céljutalékot – tájékoztatni az 
ügyfelet e cikk (1) bekezdése f) és g) 
pontjának, valamint (2) bekezdésének 
megfelelően;
b) a díjak, jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámítási alapjának 
meghatározására vonatkozó megfelelő 
kritériumokat;
c) azok az intézkedéseket, amelyek 
megtétele indokoltan elvárható a 
biztosítási közvetítőktől és a biztosítóktól a 
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javadalmazásuk ügyfél felé történő 
közzététele tekintetében.

Or. en

Módosítás 453
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
meghatározzák:

törölve

a) azokat a megfelelő kritériumokat, 
amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen 
módon kell a közvetítő javadalmazásáról –
ideértve a céljutalékot – tájékoztatni az 
ügyfelet e cikk (1) bekezdése f) és g) 
pontjának, valamint (2) bekezdésének 
megfelelően;
b) a díjak, jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámítási alapjának 
meghatározására vonatkozó megfelelő 
kritériumokat;
c) azok az intézkedéseket, amelyek 
megtétele indokoltan elvárható a 
biztosítási közvetítőktől és a biztosítóktól a 
javadalmazásuk ügyfél felé történő 
közzététele tekintetében.

Or. en

Módosítás 454
Sławomir Nitras

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
meghatározzák:

törölve

a) azokat a megfelelő kritériumokat, 
amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen 
módon kell a közvetítő javadalmazásáról –
ideértve a céljutalékot – tájékoztatni az 
ügyfelet e cikk (1) bekezdése f) és g) 
pontjának, valamint (2) bekezdésének 
megfelelően;
b) a díjak, jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámítási alapjának 
meghatározására vonatkozó megfelelő 
kritériumokat;
c) azok az intézkedéseket, amelyek 
megtétele indokoltan elvárható a 
biztosítási közvetítőktől és a biztosítóktól a 
javadalmazásuk ügyfél felé történő 
közzététele tekintetében.

Or. en

Módosítás 455
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
meghatározzák:

(5) Az EBFH szabályozási 
technikaistandard-tervezeteket dolgoz ki, 
amelyek meghatározzák:

Or. en
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Módosítás 456
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azokat a megfelelő kritériumokat, 
amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen 
módon kell a közvetítő javadalmazásáról –
ideértve a céljutalékot – tájékoztatni az 
ügyfelet e cikk (1) bekezdése f) és g) 
pontjának, valamint (2) bekezdésének 
megfelelően;

törölve

Or. en

Módosítás 457
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a díjak, jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámítási alapjának 
meghatározására vonatkozó megfelelő 
kritériumokat;

törölve

Or. en

Módosítás 458
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a díjak, jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámítási alapjának 
meghatározására vonatkozó megfelelő 

törölve
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kritériumokat;

Or. en

Módosítás 459
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azok az intézkedéseket, amelyek 
megtétele indokoltan elvárható a 
biztosítási közvetítőktől és a biztosítóktól a 
javadalmazásuk ügyfél felé történő 
közzététele tekintetében.

törölve

Or. en

Módosítás 460
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBFH az említett szabályozási 
technikaistandard-tervezeteket [..]-ig 
benyújtja a Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap a 
szabályozási technikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet1 10–14. cikke 
szerinti elfogadására.
_______________
*HL kérjük a dátumot beilleszteni: Ezen 
irányelv hatálybalépése után 18 hónappal.

Or. en
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Módosítás 461
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
Információk közlése

A tagállamok a biztosítási közvetítőkre és 
a biztosítókra vonatkozóan további 
közzétételi követelményeket is 
bevezethetnek vagy fenntarthatnak a 
tanácsadással összefüggő javadalmazás 
összegével, a díjakkal, a jutalékokkal és a 
nem pénzbeli juttatásokkal kapcsolatban, 
feltéve, hogy a tagállam az összes 
értékesítési csatorna között továbbra is 
biztosítja az egyenlő versenyfeltételeket, 
nem torzítja a versenyt, és megfelel az 
uniós jognak. 

Or. en

Módosítás 462
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tanácsadás és az értékesítésre vonatkozó
előírások, amennyiben nem kerül sor 
tanácsadásra

Tanácsadás és előírások

Or. en

Módosítás 463
Jean-Paul Gauzès
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tanácsadás és az értékesítésre vonatkozó 
előírások, amennyiben nem kerül sor 
tanácsadásra 

Tanácsadás és az értékesítésre vonatkozó 
előírások

Or. fr

Módosítás 464
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely meghatározott szerződés 
megkötése előtt a biztosítási közvetítőnek –
ideértve a szerződéseseket – vagy a 
biztosítónak az ügyfél által adott 
tájékoztatás alapján az alábbiakat 
azonosítania kell:

(1) Amennyiben a tanácsadásra bármely 
meghatározott szerződés megkötése előtt 
kerül sor, a biztosítási közvetítőnek az 
ügyfél által adott tájékoztatás alapján az 
alábbiakat azonosítania kell:

Or. en

Módosítás 465
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely meghatározott szerződés 
megkötése előtt a biztosítási közvetítőnek –
ideértve a szerződéseseket – vagy a 
biztosítónak az ügyfél által adott 
tájékoztatás alapján az alábbiakat 
azonosítania kell:

(1) Bármely meghatározott szerződés 
megkötése előtt a biztosítási közvetítőnek –
ideértve a szerződéseseket – vagy a 
biztosítónak az ügyfél mindenek fölött álló 
érdekének értékelése alapján az alábbiakat 
azonosítania kell:
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Or. en

Módosítás 466
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely meghatározott szerződés 
megkötése előtt a biztosítási közvetítőnek –
ideértve a szerződéseseket – vagy a 
biztosítónak az ügyfél által adott 
tájékoztatás alapján az alábbiakat 
azonosítania kell:

(1) Amennyiben a tanácsadásra bármely
meghatározott szerződés megkötése előtt 
kerül sor, a biztosítási közvetítőnek –
ideértve a szerződéseseket – vagy a 
biztosítónak az ügyfél által adott 
tájékoztatás alapján az alábbiakat meg kell 
határoznia:

Or. en

Módosítás 467
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely meghatározott szerződés 
megkötése előtt a biztosítási közvetítőnek –
ideértve a szerződéseseket – vagy a 
biztosítónak az ügyfél által adott 
tájékoztatás alapján az alábbiakat 
azonosítania kell:

(1) Bármely meghatározott szerződés 
megkötése előtt a biztosítási közvetítőnek –
ideértve a szerződéseseket – vagy a 
biztosítónak az ügyfél által adott 
tájékoztatás alapján az alábbiakat meg kell 
határoznia:

Or. en

Módosítás 468
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ügyfél szükségleteit és igényeit; (A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 469
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ügyfél szükségleteit és igényeit; (A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Módosítás 470
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) és részleteznie kell az ügyfélnek egy 
meghatározott termék tekintetében adott 
tanács indokait, amennyiben sor került 
tanácsadásra.

b) és részleteznie kell az ügyfélnek egy 
meghatározott termék tekintetében adott 
tanács indokait.

Or. en

Módosítás 471
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) és részleteznie kell az ügyfélnek egy 
meghatározott termék tekintetében adott 
tanács indokait, amennyiben sor került 
tanácsadásra.

b) és részleteznie kell az ügyfélnek az 
általa értékelt különböző biztosítási 
kötvényeket, valamint egy meghatározott 
termék tekintetében az általa adott tanács 
indokait, amennyiben sor került 
tanácsadásra.

Or. en

Módosítás 472
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) és részleteznie kell az ügyfélnek egy 
meghatározott termék tekintetében adott 
tanács indokait, amennyiben sor került 
tanácsadásra.

b) és részleteznie kell az ügyfélnek egy 
meghatározott termék tekintetében adott 
tanács indokait.

Or. fr

Módosítás 473
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) és részleteznie kell az ügyfélnek egy 
meghatározott termék tekintetében adott 
tanács indokait, amennyiben sor került 
tanácsadásra.

b) az ügyfélnek egy meghatározott termék 
tekintetében adott tanács indokait.

Or. en
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Módosítás 474
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) és részleteznie kell az ügyfélnek egy 
meghatározott termék tekintetében adott 
tanács indokait, amennyiben sor került 
tanácsadásra.

b) és – amennyiben sor került 
tanácsadásra – részleteznie kell az 
ügyfélnek egy meghatározott termék 
tekintetében adott tanács indokait.

Or. en

Módosítás 475
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés b) pontja nem 
alkalmazandó, ha az ügyfél:
a) a tanácsadásról kifejezetten lemond, 
vagy
b) a szerződéskötés céljára kizárólag 
távközlési eszközt használ (a fogyasztói 
pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel 
történő forgalmazásáról szóló 2002/65/EK 
irányelv 2. cikkének a) pontja szerint), 
kivéve, ha határozottan kijelenti, hogy 
tanácsadást kér.

Or. de

(A 76. módosítás kiegészítése.)

Módosítás 476
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett részleteket a javasolandó 
biztosítási termék bonyolultságától és az 
ügyfél pénzügyi kockázatának szintjétől 
függően módosítani kell.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett részleteket a javasolandó 
biztosítási termék bonyolultságától és az 
ügyfél pénzügyi kockázatának 
szintjétől függően módosítani kell annak 
meghatározása mellett, hogy a javasolt 
biztosítási termék mire nem vonatkozik.

Or. en

Indokolás

Összehangolás a PRIP (lakossági befektetési csomagtermék) javaslattal.

Módosítás 477
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett részleteket a javasolandó 
biztosítási termék bonyolultságától és az 
ügyfél pénzügyi kockázatának szintjétől 
függően módosítani kell.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett részleteket a javasolandó 
biztosítási termék bonyolultságától és az 
ügyfél pénzügyi kockázatának 
szintjétől függően – tekintet nélkül az 
általa választott értékesítési útvonalra –
módosítani kell.

Or. en

Módosítás 478
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy 
amennyiben tanácsadásra kerül sor, a 
tanácsadás a biztosítás értékesítésétől 
elkülönített szolgáltatás legyen, és e 
szolgáltatás kizárólag akkor 
forgalmazható tanácsadásként, ha:
a) a tanácsadó rendelkezik a megfelelő 
szakmai alkalmassággal; és
b) a tanácsadásért külön díj kizárólag 
akkor számítható fel, ha a fogyasztót 
tájékoztatták arról, hogy díjat kell fizetnie, 
valamint a díj kiszámításának módjáról. 

Or. en

Módosítás 479
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor a biztosítási közvetítő vagy a 
biztosító arról tájékoztatja az ügyfelet, 
hogy tisztességes elemzés alapján ad 
tanácsot, akkor ahhoz, hogy a szakmai 
követelményeknek megfelelően tehessen 
ajánlatot egy olyan biztosítási szerződés 
tekintetében, amely megfelel az ügyfél 
szükségleteinek, köteles olyan tanácsot 
adni, amely a piacon elérhető biztosítási 
szerződések elég nagy számának 
elemzésén alapul.

(3) Amikor a biztosítási közvetítő vagy a 
biztosító arról tájékoztatja az ügyfelet, 
hogy független alapon ad tanácsot, akkor

a) ahhoz, hogy a szakmai 
követelményeknek megfelelően tehessen 
ajánlatot egy olyan biztosítási szerződés 
tekintetében, amely megfelel az ügyfél 
szükségleteinek, átfogóan értékelnie kell 
az érintett piacot. A biztosítási termékeket 
diverzifikálni kell típusaik és a kibocsátók 
vagy termékszolgáltatók tekintetében, és 
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nem korlátozódhatnak olyan szervezetek 
által kibocsátott vagy szolgáltatott 
biztosítási termékekre, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási 
közvetítővel vagy biztosítóval;
b) teljes körűen és pártatlanul kell 
tanácsot adnia az ügyfélnek;
c) nem fogadhat el díjakat, jutalékokat 
vagy más pénzbeli előnyt, anyagi előnyt 
vagy egyéb ösztönzőt, amelyet egy 
harmadik fél vagy egy harmadik fél 
nevében fellépő személy fizet vagy nyújt az 
ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

Or. de

Módosítás 480
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor a biztosítási közvetítő vagy a 
biztosító arról tájékoztatja az ügyfelet, 
hogy tisztességes elemzés alapján ad 
tanácsot, akkor ahhoz, hogy a szakmai 
követelményeknek megfelelően tehessen 
ajánlatot egy olyan biztosítási szerződés 
tekintetében, amely megfelel az ügyfél 
szükségleteinek, köteles olyan tanácsot 
adni, amely a piacon elérhető biztosítási 
szerződések elég nagy számának 
elemzésén alapul.

(3) Amikor a biztosítási közvetítő vagy a 
biztosító tanácsadást végez, akkor ahhoz, 
hogy a szakmai követelményeknek 
megfelelően, a fogyasztó mindenek fölött 
álló érdekét szem előtt tartva tehessen 
személyre szabott ajánlatot egy olyan 
biztosítási szerződés tekintetében, amely a 
legjobban megfelel az ügyfél 
szükségleteinek, köteles olyan tanácsot 
adni, amely a piacon elérhető biztosítási 
szerződések elég nagy számának 
elemzésén alapul.

Or. en

Módosítás 481
Ramon Tremosa i Balcells
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor a biztosítási közvetítő vagy a 
biztosító arról tájékoztatja az ügyfelet, 
hogy tisztességes elemzés alapján ad 
tanácsot, akkor ahhoz, hogy a szakmai 
követelményeknek megfelelően tehessen 
ajánlatot egy olyan biztosítási szerződés 
tekintetében, amely megfelel az ügyfél 
szükségleteinek, köteles olyan tanácsot 
adni, amely a piacon elérhető biztosítási 
szerződések elég nagy számának 
elemzésén alapul.

(3) Amikor a biztosítási közvetítő arról 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy tisztességes 
elemzés alapján ad tanácsot, akkor ahhoz, 
hogy a szakmai követelményeknek 
megfelelően tehessen ajánlatot egy olyan 
biztosítási szerződés tekintetében, amely 
megfelel az ügyfél szükségleteinek, köteles 
olyan tanácsot adni, amely a piacon 
elérhető biztosítási szerződések elég nagy 
számának elemzésén alapul.

Or. en

Módosítás 482
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor a biztosítási közvetítő vagy a 
biztosító arról tájékoztatja az ügyfelet, 
hogy tisztességes elemzés alapján ad 
tanácsot, akkor ahhoz, hogy a szakmai 
követelményeknek megfelelően tehessen 
ajánlatot egy olyan biztosítási szerződés 
tekintetében, amely megfelel az ügyfél 
szükségleteinek, köteles olyan tanácsot 
adni, amely a piacon elérhető biztosítási 
szerződések elég nagy számának 
elemzésén alapul.

(3) Amikor a biztosítási közvetítő arról 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy tisztességes 
elemzés alapján ad tanácsot, akkor ahhoz, 
hogy a szakmai követelményeknek 
megfelelően tehessen ajánlatot egy olyan 
biztosítási szerződés tekintetében, amely 
megfelel az ügyfél szükségleteinek, köteles 
olyan tanácsot adni, amely a piacon 
elérhető biztosítási szerződések elég nagy 
számának elemzésén alapul.

Or. en

Módosítás 483
Olle Schmidt
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor a biztosítási közvetítő vagy a 
biztosító arról tájékoztatja az ügyfelet, 
hogy tisztességes elemzés alapján ad
tanácsot, akkor ahhoz, hogy a szakmai 
követelményeknek megfelelően tehessen 
ajánlatot egy olyan biztosítási szerződés 
tekintetében, amely megfelel az ügyfél 
szükségleteinek, köteles olyan tanácsot 
adni, amely a piacon elérhető biztosítási 
szerződések elég nagy számának 
elemzésén alapul.

(3) Amikor a biztosítási közvetítő vagy a 
biztosító arról tájékoztatja az ügyfelet, 
hogy tisztességes elemzés alapján nyújt
tanácsot, akkor ahhoz, hogy a szakmai 
követelményeknek megfelelően tehessen 
ajánlatot egy olyan biztosítási szerződés 
tekintetében, amely megfelel az ügyfél 
szükségleteinek, köteles olyan tanácsot 
nyújtani, amely a piacon elérhető 
biztosítási szerződések elég nagy számának 
elemzésén alapul.

Or. en

Módosítás 484
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződés megkötését megelőzően, 
függetlenül attól, hogy sor került-e 
tanácsadásra, a biztosításközvetítő vagy a 
biztosító – figyelembe véve a biztosítási 
termékek összetettségét és az ügyfél típusát 
– érthető formában tájékoztatást nyújt az 
ügyfélnek a biztosítási termékről, ami 
alapján megalapozott döntést tud hozni.

(4) A szerződés megkötését megelőzően, 
függetlenül attól, hogy sor került-e 
tanácsadásra, a biztosításközvetítő vagy a 
biztosító – figyelembe véve a biztosítási 
termékek összetettségét és az ügyfél típusát 
– érthető formában, kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumban tájékoztatást 
nyújt az ügyfélnek a biztosítási termékről 
annak érdekében, hogy megalapozott 
döntést hozhasson. A tájékoztatás nyújtása 
egyszerű nyelven megfogalmazott 
tájékoztató adatlapon történik, amely a 
biztosítási szerződésre vonatkozó 
legfontosabb információkat tartalmazza.

Or. en
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Módosítás 485
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződés megkötését megelőzően, 
függetlenül attól, hogy sor került-e 
tanácsadásra, a biztosításközvetítő vagy a 
biztosító – figyelembe véve a biztosítási 
termékek összetettségét és az ügyfél típusát 
– érthető formában tájékoztatást nyújt az 
ügyfélnek a biztosítási termékről, ami 
alapján megalapozott döntést tud hozni.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 486
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződés megkötését megelőzően, 
függetlenül attól, hogy sor került-e 
tanácsadásra, a biztosításközvetítő vagy a 
biztosító – figyelembe véve a biztosítási 
termékek összetettségét és az ügyfél típusát 
– érthető formában tájékoztatást nyújt az 
ügyfélnek a biztosítási termékről, ami 
alapján megalapozott döntést tud hozni.

(4) A szerződés megkötését megelőzően a 
biztosításközvetítő vagy a biztosító –
figyelembe véve a biztosítási termékek 
összetettségét és az ügyfél típusát – érthető 
formában tájékoztatást nyújt az ügyfélnek a 
biztosítási termékről, ami alapján 
megalapozott döntést tud hozni.

Or. en

Módosítás 487
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződés megkötését megelőzően, 
függetlenül attól, hogy sor került-e 
tanácsadásra, a biztosításközvetítő vagy a 
biztosító – figyelembe véve a biztosítási 
termékek összetettségét és az ügyfél típusát 
– érthető formában tájékoztatást nyújt az 
ügyfélnek a biztosítási termékről, ami 
alapján megalapozott döntést tud hozni.

(4) A szerződés megkötését megelőzően a 
biztosításközvetítő vagy a biztosító –
figyelembe véve a biztosítási termékek 
összetettségét és az ügyfél típusát – érthető 
formában tájékoztatást nyújt az ügyfélnek a 
biztosítási termékről, ami alapján 
megalapozott döntést tud hozni.

Or. fr

Módosítás 488
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződés megkötését megelőzően, 
függetlenül attól, hogy sor került-e 
tanácsadásra, a biztosításközvetítő vagy a 
biztosító – figyelembe véve a biztosítási 
termékek összetettségét és az ügyfél típusát 
– érthető formában tájékoztatást nyújt az 
ügyfélnek a biztosítási termékről, ami 
alapján megalapozott döntést tud hozni.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződés megkötését megelőzően, 
függetlenül attól, hogy sor került-e 
tanácsadásra, a biztosításközvetítő vagy a 

(4) A szerződés megkötését megelőzően, 
függetlenül attól, hogy sor került-e 
tanácsadásra, a biztosításközvetítő vagy a 
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biztosító – figyelembe véve a biztosítási 
termékek összetettségét és az ügyfél típusát 
– érthető formában tájékoztatást nyújt az 
ügyfélnek a biztosítási termékről, ami 
alapján megalapozott döntést tud hozni.

biztosító – figyelembe véve a biztosítási 
termékek összetettségét és az ügyfél típusát 
– kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumban könnyen érthető, világos
formában tájékoztatást nyújt az ügyfélnek a 
biztosítási termékről, ami alapján 
megalapozott döntést tud hozni.

Or. en

Módosítás 490
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződés megkötését megelőzően, 
függetlenül attól, hogy sor került-e 
tanácsadásra, a biztosításközvetítő vagy a 
biztosító – figyelembe véve a biztosítási 
termékek összetettségét és az ügyfél típusát 
– érthető formában tájékoztatást nyújt az 
ügyfélnek a biztosítási termékről, ami 
alapján megalapozott döntést tud hozni.

(4) A szerződés megkötését megelőzően, 
függetlenül attól, hogy sor került-e 
tanácsadásra, a biztosításközvetítő vagy a 
biztosító – figyelembe véve a biztosítási 
termékek összetettségét és az ügyfél típusát 
– érthető formában tájékoztatást nyújt az 
ügyfélnek a biztosítási termékről, ami 
alapján megalapozott döntést tud hozni. A 
tájékoztatás az illetékes hatóságok 
felügyelete alatt nemzeti szinten 
elfogadott, szabványos 
formanyomtatványon is történhet.

Or. en

Indokolás

A tájékoztatást egyszerű nyelvezetű, szabványos formanyomtatványon kell nyújtani. Minden 
egyes biztosításitermék-típushoz egyedi formanyomtatványt kell tervezni nemzeti szinten, a 
fogyasztóvédelmi szervezetek bevonásával, az illetékes hatóságok felügyelete alatt. Ez a 
módosítás az Európai Fogyasztók Szervezete javaslatán alapul.

Módosítás 491
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann
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Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Bizottság 20XX. X. X-ig 
[egy évvel az irányelv hatálybalépése 
után] jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a (4) 
bekezdés alkalmazásáról, továbbá adott 
esetben jogalkotási javaslatot terjeszt elő, 
figyelembe véve a befektetési termékekkel 
kapcsolatos kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumokról szóló 
európai parlamenti és tanácsi 
rendeletjavaslat (COM(2012)352) 
rendelkezéseit.

Or. en

Módosítás 492
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentum mellé a biztosítási terméket 
értékesítő személynek egy kiemelt 
szolgáltatásokat tartalmazó 
dokumentumot is el kell készítenie, amely 
a lakossági befektető számára nyújtott 
szolgáltatásokat tartalmazza.

Or. en

Módosítás 493
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumnak tartalmaznia kell a 
biztosítási termékhez kapcsolódó 
költségeket, köztük az ügyfélnél felmerülő 
közvetlen és közvetett költségeket, 
kiegészítve ezen költségek összefoglaló 
indikátoraival, valamint az 
összehasonlíthatóság miatt az összes 
költséget pénzbeli összegben és százalékos 
arányban kifejezve, ami megmutatja az 
összes költség hatását a biztosításra; 

Or. en

Indokolás

A biztosítási befektetési termékhez kapcsolódó költségek súlyos hatással lehetnek a termék 
hozamára. Javítja az összehasonlíthatóságot, az átláthatóságot és az ügyfelek tudatosságát 
egy olyan példa, amely megmutatja a teljes költségnek a befektetésre gyakorolt pénzbeli 
hatását. Rendkívül fontos, hogy a teljes költséget pénzben is kifejezzék, hiszen így mutatható ki 
a teljes költség befektetésre gyakorolt hatása.

Módosítás 494
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 16., 17. és 18. cikkben említett 
tájékoztatást nem szükséges megadni, 
amikor a biztosítási közvetítő nagy 
kockázatokról szóló biztosítást közvetít, 
vagy a viszontbiztosítási közvetítők vagy 
viszontbiztosítók által történő közvetítés 
esetében, vagy a mellékletben 
meghatározott szakmai ügyfelekkel 
kapcsolatban.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 495
Sławomir Nitras

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve, valamely 
harmadik fél javára szóló biztosítási 
szerződés esetén, amennyiben a jogosult a 
mellékletben meghatározott hivatásos 
jogalany, azonban nem ez a jogalany a 
biztosított, a biztosítási közvetítőnek vagy 
biztosítónak kötelessége megadni a 16., 
17. és 18. cikkben meghatározott 
tájékoztatást a biztosítottnak.

Or. pl

Indokolás

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

Módosítás 496
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azon tagállamok, amelyek a 
biztosítási közvetítők és biztosítók 
tekintetében szigorúbb rendelkezéseket 
tartanak fenn vagy fogadnak el, kötelesek 
biztosítani e rendelkezéseknek az uniós 
joggal összhangban történő végrehajtását.
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Or. en

Módosítás 497
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) világosan és pontosan, az ügyfél 
számára érthetően; és

b) világosan és pontosan, az ügyfél 
számára érthetően; és a 15. cikk (2) 
bekezdésével összhangban,

Or. en

Módosítás 498
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azon tagállam hivatalos nyelvén, ahol a 
kockázat található vagy ahol a 
kötelezettségvállalásra sor került, vagy 
bármely más, a felek megegyezése szerinti 
nyelven. A tájékoztatást díjmentesen kell 
nyújtani.

c) azon tagállam hivatalos nyelvein, ahol a
fogyasztó lakóhellyel rendelkezik. A 
tagállamok nyelvi követelményeket 
tarthatnak fenn vagy vezethetnek be 
nemzeti jogukban a szerződéssel 
kapcsolatos tájékoztatás tekintetében 
annak érdekében, hogy e tájékoztatás a 
fogyasztó számára könnyen érthető 
legyen. A tájékoztatást díjmentesen kell 
nyújtani. 

Or. en

Módosítás 499
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a biztosító tájékoztató adatlapot bocsát 
a biztosítási közvetítők és az ügyfelek 
részére, amely a biztosítási szerződés 
legfontosabb jellemzőit tartalmazza.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 500
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Telefonon történő értékesítés esetében 
az ügyfélnek adott előzetes tájékoztatásnak 
összhangban kell lennie a fogyasztói 
pénzügyi szolgáltatások távértékesítésére 
vonatkozó uniós szabályokkal. Ezen túl, a 
tájékoztatást az (1) vagy a (2) bekezdésnek 
megfelelően a biztosítási szerződés 
megkötése után azonnal meg kell adni az 
ügyfélnek.

(7) Telefonon történő értékesítés esetében 
az ügyfélnek adott előzetes tájékoztatásnak 
összhangban kell lennie a fogyasztói 
pénzügyi szolgáltatások távértékesítésére 
vonatkozó uniós szabályokkal. Ezen túl, a 
tájékoztatást az (1) vagy a (2) bekezdésnek 
megfelelően a biztosítási szerződés 
megkötése után azonnal meg kell adni az 
ügyfélnek. Az ügyféltől meg kell kérdezni, 
hogy papíron vagy elektronikus formában 
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szeretné-e megkapni a tájékoztatást.

Or. en

Módosítás 501
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok lehetővé teszik a 
csomagban történő értékesítést, de az 
árukapcsolást nem.

törölve

Or. en

Módosítás 502
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok lehetővé teszik a 
csomagban történő értékesítést, de az 
árukapcsolást nem.

törölve

Or. en

Módosítás 503
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok lehetővé teszik a törölve
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csomagban történő értékesítést, de az 
árukapcsolást nem.

Or. en

Indokolás

Támogatjuk a Bizottság azon javaslatát, hogy a biztosítási befektetési termékekre magasabb 
szintű értékesítési normákat kell alkalmazni. A zavarok és a szabályozási arbitrázs 
lehetőségének elkerülése érdekében azonban fontos, hogy az IMD II irányelvben és a MiFID 
irányelvben is következetes megközelítés szerepeljen.

Módosítás 504
Nils Torvalds

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok lehetővé teszik a 
csomagban történő értékesítést, de az 
árukapcsolást nem.

törölve

Or. en

Módosítás 505
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok lehetővé teszik a 
csomagban történő értékesítést, de az 
árukapcsolást nem.

(1) A tagállamok a csomagban történő 
értékesítést és az árukapcsolást egyaránt 
lehetővé teszik.

Or. en

Módosítás 506
Corien Wortmann-Kool
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Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok lehetővé teszik a 
csomagban történő értékesítést, de az 
árukapcsolást nem.

(1) A tagállamok lehetővé teszik a 
csomagban történő értékesítést, és
tilthatják az árukapcsolást.

Or. en

Módosítás 507
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok lehetővé teszik a 
hitelezők számára, hogy a hitel nyújtását 
hitelbiztosítás megkötésétől tegyék 
függővé, illetve megtagadják az ügyféltől 
a hitelnyújtást, ha az ügyfél sem a 
hitelezőnél, sem egy másik ajánlattevőnél 
nem köt ilyen – a hitelező által előnyben 
részesített ajánlattevő biztosítási 
termékéhez hasonló jellemzőket felmutató 
– biztosítást. A tagállamok továbbá azt is 
lehetővé teszik, hogy a piacon olyan 
termékeket kínáljanak, amelyek egy vagy 
több kockázat ellen kínálnak kombinált 
biztosítási védelmet. 

Or. de

Módosítás 508
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok nem engedélyezik a 
belső piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 
2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokat.

Or. en

Indokolás

Az árukapcsolási gyakorlatokat egyértelműen meg kell határozni, mivel az össze 
árukapcsolási gyakorlatra vonatkozó teljes tilalom egyes, a fogyasztók számára hasznos 
termékek értékesítését is tiltaná, ami végső fokon korlátozná a fogyasztók azon lehetőségét, 
hogy az igényeiknek legjobban megfelelő termék(ek)et kiválasszák.

Módosítás 509
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok nem engedélyezik a 
hitelezők számára olyan kölcsön 
nyújtását, amelynek feltétele 
hitelbiztosítás megkötése, illetve nem 
engedélyezik a hitelnyújtás elutasítását 
azon az alapon, hogy a fogyasztó nem köt 
ilyen biztosítást a hitelezővel vagy ilyen 
szolgáltatást nyújtó más személlyel.

Or. en

Módosítás 510
Philippe De Backer
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Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék felajánlása 
másik szolgáltatással vagy termékkel 
együtt, csomagban történik, a biztosító 
vagy adott esetben a biztosítási közvetítő 
tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy 
lehetőség van a csomag elemeinek külön 
történő megvásárlására és felajánlja ennek 
a lehetőségét, valamint tájékoztatást nyújt 
a közvetítésével vagy általa értékesített 
egyes elemek költségeiről és díjairól.

(2) Csomagban történő eladás esetén a 
biztosító vagy adott esetben a biztosítási 
közvetítő tájékoztatja a fogyasztót arról, 
hogy lehetőség van-e a csomagba tartozó 
fő pénzügyi szolgáltatás vagy termék
külön történő megvásárlására, valamint 
tájékoztatást nyújt a közvetítésével vagy 
általa értékesített fő pénzügyi szolgáltatás 
vagy termék áráról.

Or. en

Módosítás 511
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék felajánlása másik
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban történik, a biztosító vagy adott 
esetben a biztosítási közvetítő tájékoztatja 
az ügyfelet arról, hogy lehetőség van a 
csomag elemeinek külön történő 
megvásárlására és felajánlja ennek a 
lehetőségét, valamint tájékoztatást nyújt a 
közvetítésével vagy általa értékesített 
egyes elemek költségeiről és díjairól.

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék felajánlása 
bármely más szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban történik, a 
biztosító vagy adott esetben a biztosítási 
közvetítő tájékoztatja az ügyfelet arról, 
hogy lehetőség van a csomag elemeinek 
külön történő megvásárlására és felajánlja 
ennek a lehetőségét, valamint tájékoztatást 
nyújt a közvetítésével vagy általa 
értékesített egyes elemek költségeiről és 
díjairól.

Or. en

Módosítás 512
Olle Schmidt



PE504.393v01-00 74/167 AM\926838HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék felajánlása másik 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban történik, a biztosító vagy adott 
esetben a biztosítási közvetítő tájékoztatja
az ügyfelet arról, hogy lehetőség van a 
csomag elemeinek külön történő 
megvásárlására és felajánlja ennek a 
lehetőségét, valamint tájékoztatást nyújt a 
közvetítésével vagy általa értékesített 
egyes elemek költségeiről és díjairól.

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék felajánlása másik 
egyedi pénzügyi, nem biztosításhoz 
kapcsolódó szolgáltatással vagy termékkel 
együtt, csomagban történik, a biztosítónak
vagy adott esetben a biztosítási 
közvetítőnek tájékoztatnia kell az ügyfelet 
arról, hogy van-e lehetőség a csomag 
elemeinek külön történő megvásárlására, 
valamint tájékoztatást nyújt a 
közvetítésével vagy általa értékesített 
egyes elemek költségeiről és díjairól.

Or. en

Indokolás

Az árukapcsolás lehet tisztességtelen és versenyképtelen, mindazonáltal a biztosítási termékek 
más termékekkel csomagban történő eladása előnyöket nyújt a fogyasztók számára, ilyen lehet 
pl. a kibővült választék vagy a mennyiségi kedvezmény miatti költségmegtakarítás.

Módosítás 513
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék felajánlása másik 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban történik, a biztosító vagy adott 
esetben a biztosítási közvetítő tájékoztatja 
az ügyfelet arról, hogy lehetőség van a 
csomag elemeinek külön történő 
megvásárlására és felajánlja ennek a 
lehetőségét, valamint tájékoztatást nyújt a 
közvetítésével vagy általa értékesített 
egyes elemek költségeiről és díjairól.

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék fogyasztónak 
történő felajánlása másik, nem 
biztosításhoz kapcsolódó szolgáltatással 
vagy termékkel együtt, csomagban 
történik, a biztosító vagy adott esetben a 
biztosítási közvetítő tájékoztatja az 
ügyfelet arról, hogy van-e lehetőség a 
csomag elemeinek külön történő 
megvásárlására és felajánlja ennek a 
lehetőségét, és ha igen, tájékoztatást nyújt 
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a közvetítésével vagy általa értékesített 
egyes elemek költségeiről és díjairól.

Or. en

Módosítás 514
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék felajánlása másik 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban történik, a biztosító vagy adott 
esetben a biztosítási közvetítő tájékoztatja 
az ügyfelet arról, hogy lehetőség van a 
csomag elemeinek külön történő 
megvásárlására és felajánlja ennek a 
lehetőségét, valamint tájékoztatást nyújt a 
közvetítésével vagy általa értékesített 
egyes elemek költségeiről és díjairól.

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék fogyasztónak 
történő felajánlása másik, nem 
biztosításhoz kapcsolódó termékkel együtt, 
csomagban történik, a biztosító vagy adott 
esetben a biztosítási közvetítő tájékoztatja 
az ügyfelet arról, hogy van-e lehetőség a 
csomag elemeinek külön történő 
megvásárlására és felajánlja ennek a 
lehetőségét, és ha igen, tájékoztatást nyújt 
a közvetítésével vagy általa értékesített 
egyes elemek költségeiről és díjairól.

Or. en

Módosítás 515
Nils Torvalds

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék felajánlása másik 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban történik, a biztosító vagy adott 
esetben a biztosítási közvetítő tájékoztatja 
az ügyfelet arról, hogy lehetőség van a 
csomag elemeinek külön történő 
megvásárlására és felajánlja ennek a 

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék felajánlása másik, 
nem biztosításhoz kapcsolódó
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban történik, a biztosító vagy adott 
esetben a biztosítási közvetítő tájékoztatja 
az ügyfelet arról, hogy van-e lehetőség a 
csomag elemeinek külön történő 
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lehetőségét, valamint tájékoztatást nyújt a 
közvetítésével vagy általa értékesített 
egyes elemek költségeiről és díjairól.

megvásárlására és felajánlja ennek a 
lehetőségét, valamint ilyen esetben 
tájékoztatást nyújt a közvetítésével vagy 
általa értékesített egyes elemek költségeiről 
és díjairól.

Or. en

Módosítás 516
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék felajánlása másik 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban történik, a biztosító vagy adott 
esetben a biztosítási közvetítő tájékoztatja 
az ügyfelet arról, hogy lehetőség van a 
csomag elemeinek külön történő 
megvásárlására és felajánlja ennek a 
lehetőségét, valamint tájékoztatást nyújt a 
közvetítésével vagy általa értékesített 
egyes elemek költségeiről és díjairól.

(2) Amennyiben valamely biztosítás 
felajánlása másik szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban történik, a 
biztosító vagy adott esetben a biztosítási 
közvetítő tájékoztatja az ügyfelet arról, 
hogy van-e lehetőség a csomag elemeinek 
külön történő megvásárlására, valamint 
tájékoztatást nyújt a közvetítésével vagy 
általa értékesített egyes elemek költségeiről 
és díjairól.

Or. en

Módosítás 517
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék felajánlása másik 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban történik, a biztosító vagy adott 
esetben a biztosítási közvetítő tájékoztatja
az ügyfelet arról, hogy lehetőség van a 

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék felajánlása másik 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban történik, a biztosítónak vagy 
adott esetben a biztosítási közvetítőnek
tájékoztatnia kell az ügyfelet arról, hogy 
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csomag elemeinek külön történő 
megvásárlására és felajánlja ennek a 
lehetőségét, valamint tájékoztatást nyújt a 
közvetítésével vagy általa értékesített 
egyes elemek költségeiről és díjairól.

lehetőség van a csomag elemeinek külön 
történő megvásárlására és felajánlja ennek 
a lehetőségét, valamint az ügyfél kérésére
tájékoztatást nyújt a közvetítésével vagy 
általa értékesített egyes elemek költségeiről 
és díjairól.

Or. de

Módosítás 518
Peter Simon, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék felajánlása másik 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban történik, a biztosító vagy adott 
esetben a biztosítási közvetítő tájékoztatja 
az ügyfelet arról, hogy lehetőség van a 
csomag elemeinek külön történő 
megvásárlására és felajánlja ennek a 
lehetőségét, valamint tájékoztatást nyújt a 
közvetítésével vagy általa értékesített 
egyes elemek költségeiről és díjairól.

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék felajánlása másik 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban történik, a biztosító vagy adott 
esetben a biztosítási közvetítő kifejezetten
tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy 
lehetőség van a csomag elemeinek külön 
történő megvásárlására és külön is
felajánlja a csomag elemeit, valamint 
tájékoztatást nyújt a közvetítésével vagy 
általa értékesített egyes elemek költségeiről 
és díjairól.

Or. de

Módosítás 519
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha e csomagok olyan pontosan 
meghatározott kölcsönös 
kockázatvállaláson alapulnak, amelyen 
kívül nem biztosítható a garanciák 
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technikai egyensúlya, továbbra is 
alkalmazható a csomagonkénti értékesítés 
kötelezettsége.

Or. fr

Módosítás 520
Philippe De Backer

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a cikk nem vonatkozik átfogó 
biztosítási kötvény fogyasztónak történő 
felajánlására, ha egyetlen biztosítási 
kötvény különféle, egymással összefüggő 
biztosítható kockázatokra is fedezetet 
nyújt.

Or. en

Módosítás 521
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EBFH legkésőbb [20XX] december 
31-ig iránymutatásokat dolgoz ki a 
keresztértékesítési gyakorlatok 
értékelésére és felügyeletére vonatkozóan, 
jelezve mindenekelőtt azokat a helyzeteket, 
amelyekben a keresztértékesítési gyakorlat 
nem felel meg a 16., 17. és a 18. cikkben 
vagy e cikk (1) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségeknek, és 
rendszeresen frissíti ezeket az 
iránymutatásokat.

törölve

Or. en
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Módosítás 522
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EBFH legkésőbb [20XX] december 
31-ig iránymutatásokat dolgoz ki a 
keresztértékesítési gyakorlatok 
értékelésére és felügyeletére vonatkozóan, 
jelezve mindenekelőtt azokat a helyzeteket, 
amelyekben a keresztértékesítési gyakorlat 
nem felel meg a 16., 17. és a 18. cikkben 
vagy e cikk (1) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségeknek, és 
rendszeresen frissíti ezeket az 
iránymutatásokat.

törölve

Or. en

Módosítás 523
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EBFH legkésőbb [20XX] december 
31-ig iránymutatásokat dolgoz ki a 
keresztértékesítési gyakorlatok 
értékelésére és felügyeletére vonatkozóan, 
jelezve mindenekelőtt azokat a helyzeteket, 
amelyekben a keresztértékesítési gyakorlat 
nem felel meg a 16., 17. és a 18. cikkben 
vagy e cikk (1) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségeknek, és 
rendszeresen frissíti ezeket az 
iránymutatásokat.

törölve

Or. en
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Indokolás

A Bizottság javaslata nincs összhangban a MiFID irányelv megközelítésével. A javaslat nem 
tesz különbséget a biztosítási termékek „árukapcsolása” és a „szerződéses” termékek között. 
A jelenlegi megfogalmazás nem kívánt következményeket vethet fel. A legáltalánosabb 
biztosítási termékek valójában kombináltak, így az utazási biztosítás össze van kapcsolva az 
elveszett csomagra vonatkozó biztosítással, a járat lekésésére vonatkozó biztosítással stb. A 
jelenlegi javaslatban szereplő tilalom az ilyen kombinációkat is megtilthatja. Ez a módosítás 
egy pénzügyi felügyelet javaslatán alapul.

Módosítás 524
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EBFH legkésőbb [20XX] december 
31-ig iránymutatásokat dolgoz ki a 
keresztértékesítési gyakorlatok 
értékelésére és felügyeletére vonatkozóan, 
jelezve mindenekelőtt azokat a helyzeteket, 
amelyekben a keresztértékesítési gyakorlat 
nem felel meg a 16., 17. és a 18. cikkben 
vagy e cikk (1) bekezdésében
meghatározott kötelezettségeknek, és 
rendszeresen frissíti ezeket az 
iránymutatásokat.

törölve

Or. en

Módosítás 525
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EBFH legkésőbb [20XX] december 
31-ig iránymutatásokat dolgoz ki a 
keresztértékesítési gyakorlatok értékelésére 
és felügyeletére vonatkozóan, jelezve 

(3) Az EBFH az Európai Bankhatósággal 
és az Európai Értékpapír-piaci 
Hatósággal együttműködve, az európai 
felügyeleti hatóságok vegyes bizottságán 
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mindenekelőtt azokat a helyzeteket, 
amelyekben a keresztértékesítési gyakorlat 
nem felel meg a 16., 17. és a 18. cikkben
vagy e cikk (1) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségeknek, és 
rendszeresen frissíti ezeket az 
iránymutatásokat.

keresztül […]-ig iránymutatásokat dolgoz 
ki és rendszeresen frissít a 
keresztértékesítési gyakorlatok értékelésére 
és felügyeletére vonatkozóan, jelezve 
mindenekelőtt azokat a helyzeteket, 
amelyekben a keresztértékesítési gyakorlat 
nem felel meg a biztosítási közvetítők és 
biztosítók ezen irányelv 16., 17. és 18. 
cikkében vagy (1) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségének, miszerint 
az ügyfeleik mindenek feletti érdekét szem 
előtt tartva járjanak el.

Or. en

Módosítás 526
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EBFH legkésőbb [20XX] december 
31-ig iránymutatásokat dolgoz ki a 
keresztértékesítési gyakorlatok értékelésére 
és felügyeletére vonatkozóan, jelezve 
mindenekelőtt azokat a helyzeteket, 
amelyekben a keresztértékesítési gyakorlat 
nem felel meg a 16., 17. és a 18. cikkben 
vagy e cikk (1) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségeknek, és 
rendszeresen frissíti ezeket az 
iránymutatásokat.

(3) Az EBFH legkésőbb [20XX] december 
31-ig iránymutatásokat dolgoz ki a 
keresztértékesítési gyakorlatok értékelésére 
és felügyeletére vonatkozóan, jelezve 
mindenekelőtt azokat a helyzeteket, 
amelyekben a keresztértékesítési és/vagy a 
csomagonkénti értékesítési gyakorlat nem 
felel meg a 16., 17. és a 18. cikkben vagy e 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségeknek, és rendszeresen frissíti 
ezeket az iránymutatásokat.

Or. fr

Módosítás 527
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
7 fejezet – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

TOVÁBBI FOGYASZTÓVÉDELMI
ELŐÍRÁSOK A BIZTOSÍTÁSI 
BEFEKTETÉSI TERMÉKEKKEL 
KAPCSOLATBAN

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Módosítás 528
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
7 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

TOVÁBBI FOGYASZTÓVÉDELMI 
ELŐÍRÁSOK A BIZTOSÍTÁSI 
BEFEKTETÉSI TERMÉKEKKEL 
KAPCSOLATBAN

FOGYASZTÓVÉDELMI ELŐÍRÁSOK A 
BIZTOSÍTÁSI BEFEKTETÉSI 
TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN

Or. en

Módosítás 529
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
7 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

TOVÁBBI FOGYASZTÓVÉDELMI 
ELŐÍRÁSOK A BIZTOSÍTÁSI 
BEFEKTETÉSI TERMÉKEKKEL 
KAPCSOLATBAN

FOGYASZTÓVÉDELMI ELŐÍRÁSOK A 
BIZTOSÍTÁSI BEFEKTETÉSI 
TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN

Or. en

Módosítás 530
Nils Torvalds
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Irányelvre irányuló javaslat
7 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

TOVÁBBI FOGYASZTÓVÉDELMI 
ELŐÍRÁSOK A BIZTOSÍTÁSI 
BEFEKTETÉSI TERMÉKEKKEL 
KAPCSOLATBAN

FOGYASZTÓVÉDELMI ELŐÍRÁSOK A 
BIZTOSÍTÁSI BEFEKTETÉSI 
TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN

Or. en

Módosítás 531
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[…] törölve

Or. en

Módosítás 532
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a fejezet a biztosítási közvetítésre 
vonatkozó további előírásokat hoz létre, 
amennyiben azt biztosítási befektetési 
termékek alábbiak általi értékesítése 
kapcsán

Ez a fejezet a biztosítási befektetési 
termékek alábbiak általi értékesítése 
tekintetében a VI. fejezet 15–18. cikkének 
helyébe lép:

Or. en
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Módosítás 533
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a fejezet a biztosítási közvetítésre 
vonatkozó további előírásokat hoz létre, 
amennyiben azt biztosítási befektetési 
termékek alábbiak általi értékesítése 
kapcsán

Ez a fejezet a biztosítási befektetési 
termékek alábbiak általi értékesítése 
tekintetében a VI. fejezet 15–18. cikkének 
helyébe lép:

Or. en

Módosítás 534
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a fejezet a biztosítási közvetítésre 
vonatkozó további előírásokat hoz létre, 
amennyiben azt biztosítási befektetési 
termékek alábbiak általi értékesítése 
kapcsán

Ez a fejezet a VI. fejezet 15., 17. és 18. 
cikkének helyébe lép, amennyiben a
biztosítási közvetítést biztosítási befektetési 
termékek alábbiak általi értékesítése 
kapcsán

Or. de

((42) preambulumbekezdés. Együttesen alkalmazandó rendelkezésekről van szó, amelyek 
egyértelművé teszik a biztosítások és a biztosítási befektetési termékek közötti különbséget.)

Módosítás 535
Nils Torvalds

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a fejezet a biztosítási közvetítésre 
vonatkozó további előírásokat hoz létre, 

Ez a fejezet a biztosítási közvetítésre 
vonatkozó előírásokat hoz létre, 
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amennyiben azt biztosítási befektetési 
termékek alábbiak általi értékesítése 
kapcsán

amennyiben azt biztosítási befektetési 
termékek alábbiak általi értékesítése 
kapcsán

Or. en

Módosítás 536
Nils Torvalds

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a fejezet a szóban forgó termékek 
értékesítése tekintetében a VI. fejezet 15–
18. cikkének helyébe lép.

Or. en

Módosítás 537
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VI. fejezet következő részei nem 
vonatkoznak azon biztosítási közvetítőkre 
és biztosítókra, amelyek biztosítási 
befektetési termékekkel kapcsolatban 
végeznek biztosítási közvetítést:
a) a 15. cikk;
b) a 16. cikk a) pontjának i., ii., iii. és iv. 
francia bekezdése;
c) a 16. cikk b) pontjának i., ii. és 
iii. francia bekezdése;
d) a 17. cikk (1) bekezdésének c), d), e), f) 
és g) pontja;
e) a 17. cikk (2), (3), (4) és (5) bekezdése;



PE504.393v01-00 86/167 AM\926838HU.doc

HU

f) a 18. cikk.

Or. en

Módosítás 538
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 23. cikk (1) és (2) bekezdése a biztosítási 
közvetítőkre és a biztosítókra is 
vonatkozik, ha valamennyi biztosítási 
termékkel kapcsolatban végeznek 
biztosítási közvetítést.

Or. en

Módosítás 539
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok továbbra is alkalmazhatnak 
vagy végrehajthatnak kiegészítő 
intézkedéseket e fejezet rendelkezéseivel 
kapcsolatban, amennyiben a szóban forgó 
intézkedések megfelelnek az uniós jognak.

Or. en

Módosítás 540
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 d bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EÉPH és az EBFH együttműködik a 
lakossági befektetési termékek – akár a 
MiFID II., akár az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó – üzletviteli standardjai lehető 
legnagyobb összhangjának a Bizottság 
által elfogadott technikai standardokkal 
történő elérése érdekében.

Or. en

Módosítás 541
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
A 23. cikk (1) és (2) bekezdése a biztosítási 
közvetítőkre és a biztosítókra is 
vonatkozik, ha valamennyi termékkel 
kapcsolatban végeznek biztosítási 
közvetítést.
A tagállamok a 23., 24. és 25. cikkben 
említett fogyasztóvédelmi követelmények 
tekintetében szigorúbb rendelkezéseket is 
alkalmazhatnak vagy elfogadhatnak, 
feltéve hogy ezek a rendelkezések 
megfelelnek az uniós jognak. Az EÉPH és 
az EBFH együttműködik a lakossági 
befektetési termékek – akár a MiFID II., 
akár az ezen irányelv hatálya alá tartozó –
üzletviteli standardjai lehető legnagyobb 
összhangjának iránymutatásokkal történő 
elérése érdekében.

Or. en
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Módosítás 542
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják a biztosítási 
közvetítők és biztosítók számára, hogy 
tegyenek meg minden megfelelő lépést a 
köztük fennálló összeférhetetlenség 
azonosítása érdekében, ideértve a 
vezetőiket, alkalmazottaikat és szerződéses 
biztosítási közvetítőket, vagy a hozzájuk 
irányítás révén közvetlenül vagy közvetve 
kapcsolódó személyeket és ügyfeleiket, 
illetve az olyan összeférhetetlenséget, mely 
egy ügyfél és egy másik ügyfél között a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
folytatása során keletkezett.

(1) A tagállamok előírják a biztosítási 
befektetési termékeket kínáló biztosítási 
közvetítők és biztosítók számára, hogy 
tegyenek meg minden megfelelő lépést a 
köztük fennálló összeférhetetlenség 
azonosítása érdekében, ideértve a 
vezetőiket, alkalmazottaikat és szerződéses 
biztosítási közvetítőket, vagy a hozzájuk 
irányítás révén közvetlenül vagy közvetve 
kapcsolódó személyeket és ügyfeleiket, 
illetve az olyan összeférhetetlenséget, mely 
egy ügyfél és egy másik ügyfél között a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
folytatása során keletkezett.

Or. de

Indokolás

A VII. fejezet csak a biztosítási befektetési termékekre vonatkozik.

Módosítás 543
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 23. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló aktusokat 
fogadjon el, amelyek részletes szabályokat 
állapítanak meg a következőkre 
vonatkozóan:
– azon intézkedések, amelyek megtétele az 
összeférhetetlenség azonosítása, 
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megelőzése, kezelése és közlése érdekében 
ésszerűen elvárható;
– az összeférhetetlenség típusainak 
meghatározására szolgáló megfelelő 
kritériumok, amelyek megléte sértheti az 
ügyfél érdekét.

Or. en

Indokolás

Az ügyfelek és a biztosítási közvetítők közötti információs aszimmetria, valamint a biztosítók 
által a közvetítőknek teljesített jutalék-kifizetések jelenleg súlyosan befolyásolják a biztosítási 
termékekkel kapcsolatos tanácsadás minőségét. Ez gátolja a termékek ügyfeleknek történő 
takarékos, eszközorientált értékesítését. A vonatkozó európai politikai vita jelenlegi állása 
miatt, továbbá egy hatékony és koherens keretszabályozás érdekében azonban az IMD II 
irányelv és a MiFID II irányelv megfelelő összehangolása hatékony megközelítés.

Módosítás 544
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a biztosítási közvetítő 
vagy biztosító által a 15., 16. és 17. 
cikknek megfelelően tett lépések nem 
elegendőek annak ésszerű bizonyossággal 
történő biztosítására, hogy megelőzzék az 
ügyfelek vagy potenciális ügyfelek érdekei 
összeférhetetlenségből eredő sérülésének a 
kockázatát, akkor a biztosítási közvetítőnek 
vagy biztosítónak az ügyfél nevében 
folytatott üzleti tevékenység megkezdése 
előtt egyértelműen tájékoztatnia kell az 
ügyfelet az összeférhetetlenség általános 
jellegéről vagy forrásáról.

(2) A biztosítási közvetítők és a biztosítók 
hatékony szervezeti és igazgatási 
eljárásokat tartanak fenn és működtetnek 
a célból, hogy minden ésszerű lépést 
megtegyenek annak érdekében, hogy az 
összeférhetetlenségek ne érintsék 
kedvezőtlenül fogyasztóinak érdekeit. 
Amennyiben a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító által tett lépések nem elegendőek 
annak ésszerű bizonyossággal történő 
biztosítására, hogy megelőzzék az ügyfelek 
vagy potenciális ügyfelek érdekei 
összeférhetetlenségből eredő sérülésének a 
kockázatát, akkor a biztosítási közvetítőnek 
vagy biztosítónak az ügyfél nevében 
folytatott üzleti tevékenység megkezdése 
előtt egyértelműen tájékoztatnia kell az 
ügyfelet az összeférhetetlenség általános 
jellegéről vagy forrásáról.
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Or. en

Indokolás

Az ügyfelek és a biztosítási közvetítők közötti információs aszimmetria, valamint a biztosítók 
által a közvetítőknek teljesített jutalék-kifizetések jelenleg súlyosan befolyásolják a biztosítási 
termékekkel kapcsolatos tanácsadás minőségét. Ez gátolja a termékek ügyfeleknek történő 
takarékos, eszközorientált értékesítését. A vonatkozó európai politikai vita jelenlegi állása 
miatt, továbbá egy hatékony és koherens keretszabályozás érdekében azonban az IMD II 
irányelv és a MiFID II irányelv megfelelő összehangolása hatékony megközelítés.

Módosítás 545
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a biztosítási közvetítő 
vagy biztosító által a 15., 16. és 17. 
cikknek megfelelően tett lépések nem 
elegendőek annak ésszerű bizonyossággal 
történő biztosítására, hogy megelőzzék az 
ügyfelek vagy potenciális ügyfelek érdekei 
összeférhetetlenségből eredő sérülésének a 
kockázatát, akkor a biztosítási közvetítőnek 
vagy biztosítónak az ügyfél nevében 
folytatott üzleti tevékenység megkezdése 
előtt egyértelműen tájékoztatnia kell az
ügyfelet az összeférhetetlenség általános 
jellegéről vagy forrásáról.

(2) A biztosítási közvetítők és a biztosítók 
hatékony szervezeti és igazgatási 
eljárásokat tartanak fenn és működtetnek 
a célból, hogy minden ésszerű lépést 
megtegyenek annak érdekében, hogy az 
összeférhetetlenségek ne érintsék 
kedvezőtlenül fogyasztóinak érdekeit. 
Amennyiben a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító által tett lépések nem elegendőek 
annak ésszerű bizonyossággal történő 
biztosítására, hogy megelőzzék az ügyfelek 
vagy potenciális ügyfelek érdekei 
összeférhetetlenségből eredő sérülésének a 
kockázatát, akkor a biztosítási közvetítőnek 
vagy biztosítónak egyértelműen 
tájékoztatnia kell az ügyfelet az 
összeférhetetlenség általános jellegéről 
és/vagy forrásáról, valamint az e 
kockázatok mérséklése céljából megtett 
lépésekről.

Or. en

Módosítás 546
Werner Langen
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Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a biztosítási közvetítő 
vagy biztosító által a 15., 16. és 17. 
cikknek megfelelően tett lépések nem 
elegendőek annak ésszerű bizonyossággal 
történő biztosítására, hogy megelőzzék az 
ügyfelek vagy potenciális ügyfelek érdekei 
összeférhetetlenségből eredő sérülésének a 
kockázatát, akkor a biztosítási közvetítőnek 
vagy biztosítónak az ügyfél nevében 
folytatott üzleti tevékenység megkezdése 
előtt egyértelműen tájékoztatnia kell az 
ügyfelet az összeférhetetlenség általános 
jellegéről vagy forrásáról.

(2) Amennyiben a biztosítási befektetési 
termékeket kínáló biztosítási közvetítő 
vagy biztosító által a 15., 16. és 17. 
cikknek megfelelően tett lépések nem 
elegendőek annak ésszerű bizonyossággal 
történő biztosítására, hogy megelőzzék az 
ügyfelek vagy potenciális ügyfelek érdekei 
összeférhetetlenségből eredő sérülésének a 
kockázatát, akkor a biztosítási közvetítőnek 
vagy biztosítónak az ügyfél nevében 
folytatott üzleti tevékenység megkezdése 
előtt egyértelműen tájékoztatnia kell az 
ügyfelet az összeférhetetlenség általános 
jellegéről vagy forrásáról.

Or. de

Indokolás

A VII. fejezet csak a biztosítási befektetési termékekre vonatkozik.

Módosítás 547
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közlésnek:
a) tartós adathordozó segítségével kell 
történnie; és
b) elegendő adatot kell tartalmaznia, 
figyelembe véve az ügyfél jellegét, hogy az 
ügyfél tájékozott döntést tudjon hozni 
azzal a szolgáltatással kapcsolatban, 
amellyel összefüggésben az 
összeférhetetlenség felmerül.
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Or. en

Módosítás 548
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közlésnek: 
a) tartós adathordozó segítségével kell 
történnie;
b) elegendő adatot kell tartalmaznia, 
figyelembe véve az ügyfél jellegét, hogy az 
ügyfél tájékozott döntést tudjon hozni 
azzal a szolgáltatással kapcsolatban, 
amellyel összefüggésben az 
összeférhetetlenség felmerül.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az összhang megteremése a MiFID irányelvvel. A módosítás a Brit 
Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (British Financial Service Authority; FSA) javaslatán alapul.

Módosítás 549
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. en

Módosítás 550
Corien Wortmann-Kool
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
ügyfelekkel vagy azok számára történő 
folytatása során a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító becsületes, tisztességes és 
szakszerű módon tevékenykedjen az 
ügyfelek legjobb érdekében, különösen az 
ebben és a 25. cikkben meghatározott 
elveknek megfelelően.

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
ügyfelekkel vagy azok számára történő 
folytatása során a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító becsületes, tisztességes és 
szakszerű módon tevékenykedjen az 
ügyfelek legjobb érdekében, különösen az
ügyfelek számára történő 
jelentéskészítésre, valamint a 
megfelelőség és az alkalmasság 
értékelésére vonatkozó, ebben és a 25. 
cikkben meghatározott elveknek 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

Az ügyfeleknek történő jelentéskészítésre és a megfelelőség és alkalmasság értékelésére 
vonatkozó, a 24. és 25. cikkben meghatározott általános elveket fenn kell tartani.

Módosítás 551
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
ügyfelekkel vagy azok számára történő 
folytatása során a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító becsületes, tisztességes és 
szakszerű módon tevékenykedjen az 
ügyfelek legjobb érdekében, különösen az 
ebben és a 25. cikkben meghatározott 
elveknek megfelelően.

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
ügyfelekkel vagy azok számára történő 
folytatása során a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító köteles becsületes, tisztességes és 
szakszerű módon tevékenykedni az 
ügyfelek legjobb érdekében, különösen az 
ebben és a 25. cikkben meghatározott 
elveknek megfelelően.
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Or. en

Indokolás

E módosítás célja a MiFID II és IMD II irányelvekkel való összhang megteremtése.

Módosítás 552
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
ügyfelekkel vagy azok számára történő 
folytatása során a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító becsületes, tisztességes és 
szakszerű módon tevékenykedjen az 
ügyfelek legjobb érdekében, különösen az 
ebben és a 25. cikkben meghatározott 
elveknek megfelelően.

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
ügyfelekkel vagy azok számára történő 
folytatása során a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító mindenkor becsületes, 
tisztességes és szakszerű módon 
tevékenykedjen az ügyfelek legjobb 
érdekében, különösen az ebben és a 25. 
cikkben meghatározott elveknek 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 553
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 24. és 25. cikkben szereplő
tájékoztatási követelményeket arányosan 
kell végrehajtani, figyelemmel arra, hogy 
az ügyfél a mellékletben meghatározott 
szakmai ügyfél-e.

Or. en
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Módosítás 554
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 24. és 25. cikkben szereplő 
tájékoztatási követelményeket arányosan 
kell végrehajtani, figyelemmel arra, hogy 
az ügyfél a mellékletben meghatározott 
szakmai ügyfél-e.

Or. en

Indokolás

A kiegészítő bekezdés célja, hogy megteremtse az összhangot a szöveg és a MiFID II irányelv 
jelenlegi megközelítése között. A módosítás a Brit Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (British 
Financial Service Authority; FSA) javaslatán alapul.

Módosítás 555
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A biztosítási közvetítő vagy biztosító 
ügyfeleket vagy potenciális ügyfeleket 
célzó valamennyi tájékoztatásának, 
ideértve a marketingközleményeket, 
tisztességesnek, egyértelműnek és nem 
félrevezetőnek kell lennie. A 
marketingközlemények 
marketingjellegének világosan 
felismerhetőnek kell lennie.

(2) A biztosítási közvetítő vagy biztosító 
ügyfeleket vagy potenciális ügyfeleket 
célzó valamennyi tájékoztatásának, 
ideértve a marketingközleményeket, 
mindenkor tisztességesnek, egyértelműnek 
és nem félrevezetőnek kell lennie. A 
marketingközlemények 
marketingjellegének a fogyasztó számára 
világosan felismerhetőnek kell lennie.

Or. en
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Módosítás 556
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a 
ügyfelek vagy potenciális ügyfelek 
számára az alábbiakról:

(3) Megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a 
biztosítási befektetési termékek iránt 
érdeklődő ügyfelek vagy potenciális 
ügyfelek számára az alábbiakról:

Or. de

Indokolás

A VII. fejezet csak a biztosítási befektetési termékekre vonatkozik.

Módosítás 557
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a biztosítási közvetítő vagy biztosító és 
szolgáltatásai. Tanácsadás nyújtásakor a 
tájékoztatásnak meg kell adnia, hogy a 
tanácsadást független alapon adták-e, 
széles körű vagy korlátozottabb 
piacelemzésen alapul-e, és meg kell adni, 
hogy a biztosítási közvetítő vagy biztosító 
folyamatos értékelést fog-e adni az ügyfél 
számára a neki ajánlott biztosítási termék 
megfelelőségéről;

a) a biztosítási közvetítő vagy biztosító és 
szolgáltatásai.

Or. en

Módosítás 558
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a biztosítási közvetítő vagy biztosító és 
szolgáltatásai. Tanácsadás nyújtásakor a 
tájékoztatásnak meg kell adnia, hogy a 
tanácsadást független alapon adták-e, 
széles körű vagy korlátozottabb 
piacelemzésen alapul-e, és meg kell adni, 
hogy a biztosítási közvetítő vagy biztosító
folyamatos értékelést fog-e adni az ügyfél 
számára a neki ajánlott biztosítási termék 
megfelelőségéről;

a) a biztosítási közvetítő vagy biztosító és 
szolgáltatásai. Befektetési tanácsadás
nyújtásakor a tájékoztatásban előre meg 
kell határozni a tanácsadás alapját, azt is 
beleértve, hogy a tanácsadás széles körű 
vagy korlátozottabb piacelemzésen alapul-
e, és meg kell adni, hogy a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító időszakonként
értékelést fog-e adni az ügyfél számára az 
ügyfeleknek ajánlott biztosítási befektetési 
termék megfelelőségéről, valamint
tájékoztatni kell az ügyfelet a befektetési 
ügylet összköltségéről egyetlen 
pénzösszegben megadva azt, amely 
magában foglalja mind az ügyfél által a 
biztosítási közvetítőnek vagy biztosítónak 
közvetlenül megfizetett díjakat, mind a 
harmadik fél által esetlegesen fizetett 
ösztönzőket. Ezt a tájékoztatást az ügyfél 
számára a befektetési tanácsadás előtt kell 
biztosítani.

Or. en

Módosítás 559
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a biztosítási közvetítő vagy biztosító és 
szolgáltatásai. Tanácsadás nyújtásakor a
tájékoztatásnak meg kell adnia, hogy a 
tanácsadást független alapon adták-e, 
széles körű vagy korlátozottabb 
piacelemzésen alapul-e, és meg kell adni, 
hogy a biztosítási közvetítő vagy biztosító
folyamatos értékelést fog-e adni az ügyfél 
számára a neki ajánlott biztosítási termék 

a) a biztosítási közvetítő és szolgáltatásai. 
A tájékoztatásnak meg kell adnia, hogy a 
tanácsadást független alapon adták-e, 
széles körű vagy korlátozottabb 
piacelemzésen alapul-e, és meg kell adni, 
hogy a biztosítási közvetítő folyamatos 
értékelést fog-e adni az ügyfél számára a 
neki ajánlott biztosítási termék 
megfelelőségéről;
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megfelelőségéről;

Or. en

Módosítás 560
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a biztosítási közvetítő vagy biztosító és 
szolgáltatásai. Tanácsadás nyújtásakor a 
tájékoztatásnak meg kell adnia, hogy a 
tanácsadást független alapon adták-e, 
széles körű vagy korlátozottabb 
piacelemzésen alapul-e, és meg kell adni, 
hogy a biztosítási közvetítő vagy biztosító 
folyamatos értékelést fog-e adni az ügyfél 
számára a neki ajánlott biztosítási termék 
megfelelőségéről;

a) a biztosítási közvetítő vagy biztosító és 
szolgáltatásai. A tájékoztatásnak meg kell 
adnia, hogy a tanácsadást független alapon 
adták-e, széles körű vagy korlátozottabb 
piacelemzésen alapul-e, és meg kell adni, 
hogy a biztosítási közvetítő vagy biztosító 
folyamatos értékelést fog-e adni az ügyfél 
számára a neki ajánlott biztosítási termék 
megfelelőségéről;

Or. fr

Módosítás 561
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a biztosítási közvetítő vagy biztosító és 
szolgáltatásai. Tanácsadás nyújtásakor a 
tájékoztatásnak meg kell adnia, hogy a 
tanácsadást független alapon adták-e, 
széles körű vagy korlátozottabb 
piacelemzésen alapul-e, és meg kell adni, 
hogy a biztosítási közvetítő vagy biztosító 
folyamatos értékelést fog-e adni az ügyfél 
számára a neki ajánlott biztosítási termék 
megfelelőségéről;

a) a biztosítási közvetítő vagy biztosító és 
szolgáltatásai. Tanácsadás nyújtásakor a 
tájékoztatásnak meg kell adnia, hogy a 
tanácsadás széles körű vagy 
korlátozottabb piacelemzésen alapul-e, és 
meg kell adni, hogy a biztosítási közvetítő 
vagy biztosító rendszeres értékelést fog-e 
adni az ügyfél számára a neki ajánlott 
biztosítási termék megfelelőségéről;
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Or. de

(Megfelel a 16. cikk a) pontjának i., ii. és v. alpontjában, valamint a 17. cikk (1) bekezdésének 
c) pontjában foglalt követelményeknek.)

Indokolás

A rendszeres értékelésnek van értelme, és kezdettől meg lehet határozni bizonyos értékelési 
időszakokat. Nem világos, hogy a folyamatos értékelés a gyakorlatban mit (napi, óránkénti 
vagy percenkénti értékelést?) jelent.

Módosítás 562
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a biztosítási közvetítő vagy biztosító és 
szolgáltatásai. Tanácsadás nyújtásakor a 
tájékoztatásnak meg kell adnia, hogy a 
tanácsadást független alapon adták-e, 
széles körű vagy korlátozottabb 
piacelemzésen alapul-e, és meg kell adni, 
hogy a biztosítási közvetítő vagy biztosító 
folyamatos értékelést fog-e adni az ügyfél 
számára a neki ajánlott biztosítási termék 
megfelelőségéről;

a) a biztosítási közvetítő vagy biztosító és 
szolgáltatásai. Tanácsadás nyújtásakor a 
tájékoztatásnak meg kell adnia, hogy a 
tanácsadást független alapon adták-e, 
széles körű vagy korlátozottabb 
piacelemzésen alapul-e, és meg kell adni a 
különböző eszköztípusokat; jelezni kell 
továbbá, hogy a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító időszakonként értékelést fog-e 
adni az ügyfél számára a neki ajánlott 
biztosítási termék megfelelőségéről;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a MiFID II irányelvvel való összehangolás.

Módosítás 563
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – b pont



PE504.393v01-00 100/167 AM\926838HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítási termékek és javasolt 
befektetési stratégiák. Ennek megfelelő 
iránymutatást és figyelmeztetést kell 
tartalmaznia az ilyen termékekbe történő 
befektetésekkel kapcsolatos kockázatok, 
illetve az adott befektetési stratégiák 
kapcsán; és

b) a tanácsot függetlenül nyújtják-e 
tisztességes piaci elemzés vagy a biztosító 
által kínált termékek elemzése alapján. A 
tájékoztatásnak jeleznie kell, hogy a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
folyamatos értékelést fog-e adni az ügyfél 
számára a neki ajánlott biztosítási termék 
megfelelőségéről;

Or. en

Módosítás 564
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) költségek és kapcsolódó díjak. c) biztosítási termékek, figyelembe véve 
ugyanakkor a biztosítási termék 
összetettségét és az ügyfél típusát 
(fogyasztó-e vagy sem). Ennek 
tartalmaznia kell az e termékekbe történő 
befektetésekhez kapcsolódó kockázatokra 
vonatkozó megfelelő iránymutatást és 
figyelmeztetéseket is.

Or. en

Módosítás 565
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) költségek és kapcsolódó díjak. c) költségek, a közvetítő javadalmazását is 
beleértve, és a kapcsolódó díjak, a 
tanácsadásért felszámított külön díjat és a 
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termék költségét is, amennyiben 
tanácsadásra is sor kerül.

Or. en

Indokolás

A tanácsadásnak a termék költségén felüli külön díj fejében nyújtott szolgáltatásnak kell 
lennie, hogy az ügyfelek érdemleges módon végezhessenek összehasonlítást.

Módosítás 566
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) költségek és kapcsolódó díjak. c) költségek és kapcsolódó díjak, a nettó 
biztosítási díjjal együtt.

Or. de

Módosítás 567
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) költségek és kapcsolódó díjak. c) a befektetési termékkel kapcsolatos
költségek arra az esetre, ha ő a közvetítő;

Or. en

Módosítás 568
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) költségek és kapcsolódó díjak. c) az összes költség és minden kapcsolódó 
díj.

Or. en

Indokolás

Az ügyfelek és a biztosítási közvetítők közötti információs aszimmetria, valamint a biztosítók 
által a közvetítőknek teljesített jutalék-kifizetések jelenleg súlyosan befolyásolják a biztosítási 
termékekkel kapcsolatos tanácsadás minőségét. Ez gátolja a termékek ügyfeleknek történő 
takarékos, eszközorientált értékesítését. A vonatkozó európai politikai vita jelenlegi állása 
miatt, továbbá egy hatékony és koherens keretszabályozás érdekében azonban az IMD II 
irányelv és a MiFID II irányelv megfelelő összehangolása hatékony megközelítés.

Módosítás 569
Pervenche Berès

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a gyártó vagy harmadik személy által 
a 2004/39/EK irányelvben és a 
2002/92/EK irányelvben foglaltak szerint 
kifizetett ügylettel kapcsolatos jutalékok, 
visszaengedményezések vagy más 
kedvezmények.

Or. en

Módosítás 570
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ebben a cikkben említett 
tájékoztatást érthető formában olyan 

(4) Az ebben a cikkben említett 
tájékoztatást érthető formában olyan 
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módon kell nyújtani, hogy az ügyfelek 
vagy potenciális ügyfelek ésszerű módon 
megérthessék a konkrét ajánlott biztosítási 
termék természetét és kockázatait és ezért 
megalapozott befektetési döntést 
hozhassanak. Az ilyen tájékoztatás 
egységesített formátumban is biztosítható.

módon kell nyújtani, hogy az ügyfelek 
vagy potenciális ügyfelek ésszerű módon 
megérthessék a konkrét ajánlott biztosítási 
termék természetét és kockázatait és ezért 
megalapozott befektetési döntést 
hozhassanak. Az ilyen tájékoztatás 
egységesített formátumban, kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumban is biztosítható. A kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentum 
mellé a biztosítási terméket értékesítő 
személynek egy, a kiemelt szolgáltatásokat 
tartalmazó dokumentumot is el kell 
készítenie, amely a lakossági befektető 
számára nyújtott szolgáltatásokat 
tartalmazza.
A biztosítási befektetési terméket lakossági 
ügyfeleknek értékesítő személynek a 
biztosítási befektetési termékkel 
kapcsolatos ügylet megkötése előtt időben 
ezen ügyfelek rendelkezésére kell 
bocsátania a kiemelt információkat 
tartalmazó dokumentumot és a kiemelt 
szolgáltatásokat tartalmazó 
dokumentumot. Amennyiben egy 
ügyfélnek biztosítási befektetési terméket 
ajánlanak, haladéktalanul az ügyfél 
rendelkezésére kell bocsátani a kiemelt 
információkat tartalmazó dokumentumot
és a kiemelt szolgáltatásokat tartalmazó 
dokumentumot.

Or. en

Módosítás 571
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ebben a cikkben említett 
tájékoztatást érthető formában olyan 
módon kell nyújtani, hogy az ügyfelek 

(4) Az ebben a cikkben említett 
tájékoztatást könnyen érthető és 
áttekinthető formában olyan módon 
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vagy potenciális ügyfelek ésszerű módon 
megérthessék a konkrét ajánlott biztosítási 
termék természetét és kockázatait és ezért 
megalapozott befektetési döntést 
hozhassanak. Az ilyen tájékoztatás 
egységesített formátumban is biztosítható.

nyújtják, hogy az ügyfelek vagy 
potenciális ügyfelek ésszerű módon 
megérthessék a konkrét ajánlott biztosítási 
termék természetét és kockázatait és ezért 
megalapozott befektetési döntést 
hozhassanak. Ezt a tájékoztatást a kiemelt 
információkat tartalmazó egységesített 
dokumentumban biztosítják.

Or. de

Módosítás 572
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ebben a cikkben említett 
tájékoztatást érthető formában olyan 
módon kell nyújtani, hogy az ügyfelek 
vagy potenciális ügyfelek ésszerű módon 
megérthessék a konkrét ajánlott biztosítási 
termék természetét és kockázatait és ezért 
megalapozott befektetési döntést 
hozhassanak. Az ilyen tájékoztatás
egységesített formátumban is biztosítható.

(4) Az ebben a cikkben említett 
tájékoztatást érthető formában olyan 
módon kell nyújtani, hogy az ügyfelek 
vagy potenciális ügyfelek ésszerű módon 
megérthessék a konkrét ajánlott biztosítási 
termék természetét és kockázatait és ezért 
megalapozott befektetési döntést 
hozhassanak. Az ilyen tájékoztatást
egységesített formátumban kell biztosítani.

Or. en

Módosítás 573
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ebben a cikkben említett 
tájékoztatást érthető formában olyan 
módon kell nyújtani, hogy az ügyfelek 
vagy potenciális ügyfelek ésszerű módon 
megérthessék a konkrét ajánlott biztosítási 

(4) Az ebben a cikkben említett 
tájékoztatást érthető formában olyan 
módon kell nyújtani, hogy az ügyfelek 
vagy potenciális ügyfelek ésszerű módon 
megérthessék a konkrét ajánlott biztosítási 
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termék természetét és kockázatait és ezért 
megalapozott befektetési döntést 
hozhassanak. Az ilyen tájékoztatás 
egységesített formátumban is biztosítható.

típus természetét és kockázatait és ezért 
megalapozott befektetési döntést 
hozhassanak. Az ilyen tájékoztatás 
egységesített formátumban is biztosítható.

Or. de

(A 18. cikk (4) bekezdésében foglalt követelményeknek felel meg.)

Indokolás

A módosítás a MiFID-ben használt megfogalmazáshoz igazodik.

Módosítás 574
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amikor a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító tájékoztatja az ügyfelet arról, 
hogy a biztosítási tanácsadást független 
alapon nyújtják, akkor a biztosítási
közvetítő vagy biztosító:

(5) Amikor a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító tájékoztatja az ügyfelet arról, 
hogy a biztosítási tanácsadást függetlenül
nyújtják, akkor a (3) bekezdésben említett 
megfelelő információ tartalmazza a 
következőket, amelyeket a biztosítási 
tanácsadás előtt kell nyújtani:
a) a biztosítási termékek köre, amelyen az 
ajánlat alapul, és különösen az, hogy ez a 
termékkör azon kibocsátott vagy 
szolgáltatott biztosítási termékekre 
korlátozódik-e, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak az ügyfelet képviselő 
közvetítővel; és
b) azt, hogy az ügyfélnek díjat kell-e 
fizetnie a tanácsért;
c) azt, hogy a biztosítási közvetítő kap-e 
harmadik felektől díjakat vagy jutalékokat 
a biztosítási szerződéssel kapcsolatban. 
(5a) A tagállamok ezenfelül megtilthatják 
vagy tovább korlátozhatják a biztosítási 
tanácsadással kapcsolatban díjak, 
jutalékok vagy nem pénzbeli előnyök 
nyújtását vagy harmadik felektől való 
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elfogadását. Ez magában foglalhatja 
annak előírását is, hogy az ilyen díjakat, 
jutalékokat vagy nem pénzbeli 
juttatásokat vissza kell juttatni az 
ügyfeleknek, vagy be kell számítani az 
ügyfél által fizetett díjakba.
A tagállamok előírhatják továbbá, hogy 
amennyiben a közvetítő arról tájékoztatja 
az ügyfelet, hogy a tanácsadást 
függetlenül végzik, a közvetítőnek a 
piacon elérhető kellően nagyszámú, 
típusait tekintve eléggé sokféle biztosítási 
terméket kell értékelnie, továbbá hogy a 
kibocsátóknak vagy 
termékszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, 
hogy az ügyfél céljainak ezek 
megfelelnek, és az elemzés nem 
korlátozódhat csupán olyan biztosítási 
termékekre, amelyeket a közvetítővel 
szoros kapcsolatban álló jogalanyok 
bocsátanak ki vagy nyújtanak.

Or. en

Módosítás 575
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amikor a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító tájékoztatja az ügyfelet arról, 
hogy a biztosítási tanácsadást független 
alapon nyújtják, akkor a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító:

(5) Amikor a biztosítási közvetítő 
tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a 
tanácsadást függetlenül nyújtják, akkor a 
(3) bekezdésben említett megfelelő 
információ tartalmazza a következőket, 
amelyeket a biztosítási tanácsadás előtt 
kell nyújtani:

Or. en
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Módosítás 576
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amikor a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító tájékoztatja az ügyfelet arról, 
hogy a biztosítási tanácsadást független 
alapon nyújtják, akkor a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító:

(5) Amikor a biztosítási közvetítő 
tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a 
biztosítási tanácsadást független alapon 
nyújtják, akkor a biztosítási közvetítő:

Or. en

Módosítás 577
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amikor a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító tájékoztatja az ügyfelet arról, 
hogy a biztosítási tanácsadást független 
alapon nyújtják, akkor a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító:

(5) A tagállamok előírhatják, hogy amikor 
a biztosítási közvetítő vagy biztosító 
tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a 
biztosítási tanácsadást független alapon 
nyújtják, akkor a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító közli az ügyféllel a biztosítási 
szerződéssel összefüggésben kapott 
javadalmazás jellegét:

Or. en

Indokolás

Összeférhetetlenségi kockázat és a fogyasztókat ért károk veszélye áll fenn, amikor a
tanácsadók PRIP-termékeket (lakossági befektetési csomagtermékeket) értékesítenek. E 
termékek tekintetében elő kell írni a jutalék közlését.

Módosítás 578
Ramon Tremosa i Balcells
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) köteles a piacon elérhető biztosítási 
termékeket kellően nagy számban 
értékelni. A biztosítási termékeket 
diverzifikálni kell típusaik és a kibocsátók 
vagy termékszolgáltatók tekintetében, és 
nem korlátozódhatnak olyan szervezetek 
által kibocsátott vagy szolgáltatott 
biztosítási termékekre, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási 
közvetítővel vagy biztosítóval; és

törölve

Or. en

Módosítás 579
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) köteles a piacon elérhető biztosítási 
termékeket kellően nagy számban 
értékelni. A biztosítási termékeket 
diverzifikálni kell típusaik és a kibocsátók 
vagy termékszolgáltatók tekintetében, és 
nem korlátozódhatnak olyan szervezetek 
által kibocsátott vagy szolgáltatott 
biztosítási termékekre, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási 
közvetítővel vagy biztosítóval; és

a) ahhoz, hogy a szakmai 
követelményeknek megfelelően tehessen 
ajánlatot egy olyan biztosítási szerződés 
tekintetében, amely megfelel az ügyfél 
szükségleteinek, köteles átfogóan értékelni
az érintett piacot. A biztosítási termékeket 
diverzifikálni kell típusaik és a kibocsátók 
vagy termékszolgáltatók tekintetében, és 
nem korlátozódhatnak olyan szervezetek 
által kibocsátott vagy szolgáltatott 
biztosítási termékekre, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási 
közvetítővel vagy biztosítóval; és

Or. de

Módosítás 580
Alfredo Pallone
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) köteles a piacon elérhető biztosítási 
termékeket kellően nagy számban
értékelni. A biztosítási termékeket 
diverzifikálni kell típusaik és a kibocsátók 
vagy termékszolgáltatók tekintetében, és 
nem korlátozódhatnak olyan szervezetek 
által kibocsátott vagy szolgáltatott 
biztosítási termékekre, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási
közvetítővel vagy biztosítóval; és

a) köteles a biztosítási termékek azon körét
értékelni, amelyen az ajánlat alapul, és 
közölni különösen azt, hogy ez a 
termékkör azon kibocsátott vagy 
szolgáltatott biztosítási termékekre
korlátozódik-e, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak az ügyfelet képviselő
közvetítővel; és

Or. en

Módosítás 581
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) köteles a piacon elérhető biztosítási 
termékeket kellően nagy számban 
értékelni. A biztosítási termékeket 
diverzifikálni kell típusaik és a kibocsátók 
vagy termékszolgáltatók tekintetében, és 
nem korlátozódhatnak olyan szervezetek 
által kibocsátott vagy szolgáltatott 
biztosítási termékekre, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási 
közvetítővel vagy biztosítóval; és

a) köteles a piacon elérhető azon biztosítási 
termékeket kellően nagy számban 
értékelni, amelyek típusaik és a kibocsátók 
vagy termékszolgáltatók tekintetében 
eléggé diverzifikáltak ahhoz, hogy 
biztosíthassák az ügyfél biztosítási 
befektetési szükségleteinek való 
megfelelést, és nem korlátozódnak olyan 
szervezetek által kibocsátott vagy 
szolgáltatott biztosítási termékekre, 
amelyek szoros kapcsolatban állnak a 
biztosítási közvetítővel vagy biztosítóval;

Or. en

Módosítás 582
Ashley Fox
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) köteles a piacon elérhető biztosítási 
termékeket kellően nagy számban
értékelni. A biztosítási termékeket 
diverzifikálni kell típusaik és a kibocsátók 
vagy termékszolgáltatók tekintetében, és 
nem korlátozódhatnak olyan szervezetek 
által kibocsátott vagy szolgáltatott 
biztosítási termékekre, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási 
közvetítővel vagy biztosítóval; és

a) köteles a piacon elérhető biztosítási 
termékek körét értékelni. A biztosítási 
termékeket kellően diverzifikálni kell 
típusaik és a kibocsátók vagy 
termékszolgáltatók tekintetében, és nem 
korlátozódhatnak olyan szervezetek által 
kibocsátott vagy szolgáltatott biztosítási 
termékekre, amelyek szoros kapcsolatban 
állnak a biztosítási közvetítővel vagy 
biztosítóval; és

Or. en

Módosítás 583
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) köteles a piacon elérhető biztosítási 
termékeket kellően nagy számban
értékelni. A biztosítási termékeket 
diverzifikálni kell típusaik és a kibocsátók 
vagy termékszolgáltatók tekintetében, és 
nem korlátozódhatnak olyan szervezetek 
által kibocsátott vagy szolgáltatott 
biztosítási termékekre, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási 
közvetítővel vagy biztosítóval; és

a) köteles a piacon elérhető biztosítási 
termékek körét értékelni. A biztosítási 
termékeket diverzifikálni kell típusaik és a 
kibocsátók vagy termékszolgáltatók 
tekintetében, és nem korlátozódhatnak 
olyan szervezetek által kibocsátott vagy 
szolgáltatott biztosítási termékekre, 
amelyek szoros kapcsolatban állnak a 
biztosítási közvetítővel vagy biztosítóval; 
és

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az IMD II irányelvnek a MIFID II irányelvvel való összehangolása; a 
módosítás a Brit Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság javaslatán alapul.
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Módosítás 584
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) köteles a piacon elérhető biztosítási 
termékeket kellően nagy számban 
értékelni. A biztosítási termékeket 
diverzifikálni kell típusaik és a kibocsátók 
vagy termékszolgáltatók tekintetében, és 
nem korlátozódhatnak olyan szervezetek 
által kibocsátott vagy szolgáltatott 
biztosítási termékekre, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási 
közvetítővel vagy biztosítóval; és

a) köteles a piacon elérhető biztosítási 
termékeket kellően nagy számban 
értékelni. A biztosítási termékeket 
diverzifikálni kell típusaik és a kibocsátók 
vagy termékszolgáltatók tekintetében, és 
nem korlátozódhatnak olyan szervezetek 
által kibocsátott vagy szolgáltatott 
biztosítási termékekre, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási 
közvetítővel; és

Or. en

Módosítás 585
Peter Simon

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) teljes körűen és pártatlanul ad 
tanácsot az ügyfélnek;

Or. de

Módosítás 586
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a biztosítási szerződéssel kapcsolatban 
kapott javadalmazás jellege, és hogy a 
biztosítási szerződéssel összefüggésben:
i. díj alapján dolgozik, vagyis a 
javadalmazást közvetlenül az ügyféltől 
kapja; vagy
ii. bármely jellegű jutalék alapján 
dolgozik, vagyis a biztosítási díj magában 
foglalja a javadalmazást; vagy
iii. az i. és a ii. francia bekezdés 
kombinációja alapján dolgozik;

Or. en

Módosítás 587
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) amennyiben a közvetítő díjat vagy 
bármely jellegű jutalékot kap, a felajánlott 
vagy figyelembe vett biztosítási befektetési 
termékekre vonatkozó javadalmazás teljes 
összege, vagy amennyiben a pontos összeg 
nem adható meg, a díjak vagy jutalékok 
vagy azok kombinációja kiszámításának 
alapja. A tanácsadásért járó díjat vagy 
jutalékot, valamint a termékért fizetendő 
díjat vagy jutalékot külön összegként vagy 
számításként kell feltüntetni;

Or. en

Módosítás 588
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) amennyiben a jutalék összege a 
közvetítő és a biztosító közötti ügylethez 
kapcsolódóan megállapodott célok vagy 
küszöbértékek elérésén alapul, a célok 
vagy küszöbértékek, valamint az azok 
elérése esetén fizetendő összeg.

Or. en

Módosítás 589
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem fogadhat el vagy kaphat díjakat, 
jutalékokat vagy más pénzbeli előnyt, 
amelyet egy harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás a befektetési tanács független alapon történő biztosításakor bármilyen fajta 
ösztönzés tiltásának bevezetése ellen szól.

Módosítás 590
Louis Michel

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem fogadhat el vagy kaphat díjakat, 
jutalékokat vagy más pénzbeli előnyt, 
amelyet egy harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

törölve

Or. en

Módosítás 591
Ramon Tremosa i Balcells

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem fogadhat el vagy kaphat díjakat, 
jutalékokat vagy más pénzbeli előnyt, 
amelyet egy harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

törölve

Or. en

Módosítás 592
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem fogadhat el vagy kaphat díjakat, 
jutalékokat vagy más pénzbeli előnyt, 
amelyet egy harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

b) azt, hogy az ügyfélnek díjat kell-e 
fizetnie a tanácsért;



AM\926838HU.doc 115/167 PE504.393v01-00

HU

Or. en

Módosítás 593
Corien Wortmann-Kool

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem fogadhat el vagy kaphat díjakat, 
jutalékokat vagy más pénzbeli előnyt, 
amelyet egy harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

b) nem fogadhat el vagy kaphat semmiféle 
pénzbeli előnyt, köztük olyan díjat vagy 
jutalékot, amelyet egy harmadik fél vagy 
egy harmadik fél nevében fellépő személy 
független alapon fizet vagy nyújt az 
ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 594
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem fogadhat el vagy kaphat díjakat, 
jutalékokat vagy más pénzbeli előnyt, 
amelyet egy harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

b) nem fogadhat el és/vagy tarthat meg
díjakat, jutalékokat vagy más pénzbeli 
előnyt, amelyet egy harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban. Az 
olyan kisebb nem pénzbeli juttatásokat, 
amelyek javíthatják az ügyfélnek nyújtott 
szolgáltatás színvonalát, és 
nagyságrendjüknél vagy jellegüknél fogva 
nem tekinthető úgy, hogy veszélyeztetnék 
a befektetési vállalkozás azon 
kötelességének teljesítését, hogy az ügyfél 
érdekének leginkább megfelelő módon 
járjon el, világosan közölni kell, és ki kell 
zárni e rendelkezés hatálya alól.
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Or. en

Módosítás 595
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem fogadhat el vagy kaphat díjakat, 
jutalékokat vagy más pénzbeli előnyt, 
amelyet egy harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

b) amennyiben a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító arról tájékoztatja az ügyfelet, 
hogy független alapon nyújtja a biztosítási 
tanácsot, a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító nem fogadhat el vagy kaphat 
díjakat, jutalékokat vagy más közvetlen 
vagy közvetett pénzbeli vagy nem pénzbeli 
előnyt, amelyet egy harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a Dán Biztosítók Szövetségének javaslatán alapul. A jutalékokra vonatkozó 
tilalom elejét veszi a biztosítótársaságok, nyugdíjbiztosítók és a közvetítők közötti gazdasági 
ügyleteknek – és ezáltal nyilvánvalóbbá teszi az ügyfél számára, hogy az ügyfél mennyit fizet 
és kinek. A Dán Biztosítók Szövetségének tapasztalata szerint a jutalékokra vonatkozó tilalom 
fokozta az átláthatóságot a dán piacon, ezzel emelte a verseny szintjét, ami az ügyfelek 
számára jobb termékeket és alacsonyabb költségeket eredményezett. A módosítás megteremti 
az összhangot a MiFID II irányelvvel.

Módosítás 596
Peter Simon, Udo Bullmann

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem fogadhat el vagy kaphat díjakat, 
jutalékokat vagy más pénzbeli előnyt, 

b) nem fogadhat el vagy kaphat díjakat, 
jutalékokat vagy más pénzbeli előnyt, 
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amelyet egy harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

anyagi előnyt vagy egyéb ösztönzőt,
amelyet egy harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

Or. de

Módosítás 597
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem fogadhat el vagy kaphat díjakat, 
jutalékokat vagy más pénzbeli előnyt, 
amelyet egy harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

b) nem fogadhat el vagy tarthat meg
díjakat, jutalékokat vagy más pénzbeli 
előnyt, amelyet egy harmadik fél, vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az IMD II irányelvnek a MIFID II irányelvvel való összehangolása. A 
módosítás a Brit Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság javaslatán alapul.

Módosítás 598
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) kizárólag az ügyfelétől fogadhat el 
javadalmazást.

Or. fr
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Indokolás

A módosítás célja a MIFID II irányelvben elfogadandó rendelkezésekkel való összhang 
biztosítása.

Módosítás 599
Alfredo Pallone

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a biztosítási közvetítő kap-e harmadik 
felektől díjakat vagy jutalékokat a 
biztosítási szerződéssel kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 600
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító által az 
alkalmazottai vagy más szerződéses 
megbízottai díjazására alkalmazott 
módszer nem akadályozza meg az 
említetteket abban, hogy eleget tegyenek 
azon kötelezettségüknek, miszerint az 
ügyfelek legjobb érdekeinek megfelelően 
kell eljárniuk. A tagállamok biztosítják, 
hogy amennyiben az alkalmazottak 
lakossági ügyfelek számára biztosítási 
termékekkel kapcsolatos tanácsot 
nyújtanak, vagy ilyeneket értékesítenek, a 
javadalmazási struktúrák ne befolyásolják 
negatívan az alkalmazottak arra való 
képességét, hogy adott esetben objektív
javaslatot tegyenek, vagy olyan módon 
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nyújtsanak tájékoztatást, amely a (2) 
bekezdéssel összhangban tisztességes, 
világos és nem félrevezető, és más módon 
sem vált ki indokolatlan 
összeférhetetlenséget.
A tagállamok különösen biztosítják, hogy:
a) a javadalmazás túlnyomórészt ne adott 
termékekre kitűzött értékesítési céloktól 
vagy adott termékek jövedelmezőségétől 
függjön;
b) a javadalmazás vagy más intézkedések, 
köztük a teljesítményértékelés ne 
ösztönözze az alkalmazottakat arra, hogy 
ne a közvetítő ügyfelének érdekében 
járjanak el.

Or. en

Módosítás 601
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Csak akkor tekinthető úgy, hogy 
valamely biztosítási közvetítő független 
alapon nyújt tanácsadást, ha a közvetítő a 
fogyasztónak szóló tájékoztatásban 
feltüntette, hogy ez a helyzet.

Or. en

Indokolás

A szöveg az utolsó bekezdéssel annak egyértelművé tétele érdekében egészül ki, hogy nem 
szabad automatikusan úgy tekinteni, hogy a „nem szerződéses” közvetítők független alapon 
biztosítanak tanácsadást.

Módosítás 602
Sławomir Nitras
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Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el olyan 
intézkedések vonatkozásában, amelyek 
biztosítják, hogy a biztosítási közvetítők 
vagy biztosítók alkalmazzák az ebben a 
cikkben meghatározott elveket az 
ügyfeleik számára nyújtott biztosítási 
közvetítés során. Ezek a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok meghatározzák:

(6) A tagállamok ezenfelül megtilthatják 
vagy tovább korlátozhatják a biztosítási
tanácsadással kapcsolatban díjak, 
jutalékok vagy nem pénzbeli előnyök 
nyújtását vagy harmadik felektől való 
elfogadását.

Or. en

Módosítás 603
Sławomir Nitras

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ügyfél vagy potenciális ügyfél 
számára ajánlott vagy nyújtott 
szolgáltatás(ok) természetét, figyelembe 
véve a tranzakciók típusát, tárgyát, 
méretét és gyakoriságát; és

törölve

Or. en

Módosítás 604
Sławomir Nitras

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ajánlott vagy figyelembe vett 
termékek természetét, ideértve a 

törölve
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különböző típusú biztosítási termékeket.

Or. en

Módosítás 605
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az ügyfél vagy potenciális ügyfelek 
lakossági vagy szakmai jellegét; és 
alkalmas partneri minősítését

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a MiFID II irányelvvel való összhang megteremtése.

Módosítás 606
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok bizonyos körülmények 
között, az érdekelt felekkel való 
konzultációt követően megtilthatják vagy 
tovább korlátozhatják a biztosítási 
befektetési termékekkel kapcsolatos 
tanácsadással összefüggő díjak, jutalékok 
és nem pénzbeli juttatások nyújtását vagy 
elfogadását – feltéve, hogy a tagállam az 
összes értékesítési csatorna között 
továbbra is biztosítja az egyenlő 
versenyfeltételeket, és nem torzítja a 
versenyt. Ez magában foglalhatja annak 
előírását is, hogy az ilyen díjakat, 
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jutalékokat vagy nem pénzbeli 
juttatásokat vissza kell juttatni az 
ügyfélnek vagy be kell számítani az ügyfél 
által fizetett díjakba.

Or. en

Módosítás 607
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. en

Módosítás 608
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tanácsadás esetében a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító beszerzi a 
szükséges információkat az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél ismereteiről és 
tapasztalatáról az adott típusú termék vagy 
szolgáltatás terén, valamint az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél pénzügyi helyzetéről és 
befektetési céljairól, amelyek alapján a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító olyan 
biztosítási termékeket ajánl, amelyek 
megfelelőek az ügyfél vagy potenciális 
ügyfél számára.

(1) A biztosítási közvetítő vagy biztosító 
beszerzi a szükséges információkat az 
ügyfél vagy potenciális ügyfél ismereteiről 
és tapasztalatáról az adott típusú termék 
vagy szolgáltatás terén, valamint az ügyfél 
vagy potenciális ügyfél pénzügyi 
helyzetéről és befektetési céljairól, 
amelyek alapján a biztosítási közvetítő 
vagy biztosító olyan biztosítási termékeket 
ajánl, amelyek megfelelőek az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél számára.

Or. fr
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Módosítás 609
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tanácsadás esetében a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító beszerzi a 
szükséges információkat az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél ismereteiről és 
tapasztalatáról az adott típusú termék vagy 
szolgáltatás terén, valamint az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél pénzügyi helyzetéről és 
befektetési céljairól, amelyek alapján a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító olyan 
biztosítási termékeket ajánl, amelyek 
megfelelőek az ügyfél vagy potenciális 
ügyfél számára.

(1) Tanácsadás esetében a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító beszerzi a 
szükséges információkat az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél ismereteiről, 
szükségleteiről és tapasztalatáról az adott 
típusú termék vagy szolgáltatás terén, 
valamint az ügyfél vagy potenciális ügyfél 
pénzügyi helyzetéről és befektetési 
céljairól, mely értékelés alapján a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító olyan 
biztosítási termékeket ajánl, amelyek az 
ügyfél vagy potenciális ügyfél érdekében 
állnak.

Or. en

Indokolás

Az ügyfelek és a biztosítási közvetítők közötti információs aszimmetria, valamint a biztosítók 
által a közvetítőknek teljesített jutalék-kifizetések jelenleg súlyosan befolyásolják a biztosítási 
termékekkel kapcsolatos tanácsadás minőségét. Ez gátolja a termékek ügyfeleknek történő 
takarékos, eszközorientált értékesítését. A vonatkozó európai politikai vita jelenlegi állása 
miatt, továbbá egy hatékony és koherens keretszabályozás érdekében azonban az IMD II 
irányelv és a MiFID II irányelv megfelelő összehangolása hatékony megközelítés.

Módosítás 610
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok biztosítják, hogy a 
biztosítási közvetítők és biztosítók a 
tanácsadás nélküli értékesítéssel 
kapcsolatos biztosítási közvetítés során 

törölve
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tájékoztatást kérnek az ügyféltől vagy 
potenciális ügyféltől az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél ismereteiről és 
tapasztalatáról az ajánlott vagy kért 
termék vagy szolgáltatás konkrét 
típusának megfelelő befektetési területen 
annak érdekében, hogy a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító értékelni tudja, 
hogy a tervbe vett biztosítási szolgáltatás 
vagy termék megfelelő-e az ügyfél 
számára.

Or. fr

Módosítás 611
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok biztosítják, hogy a 
biztosítási közvetítők és biztosítók a 
tanácsadás nélküli értékesítéssel 
kapcsolatos biztosítási közvetítés során 
tájékoztatást kérnek az ügyféltől vagy 
potenciális ügyféltől az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél ismereteiről és 
tapasztalatáról az ajánlott vagy kért 
termék vagy szolgáltatás konkrét 
típusának megfelelő befektetési területen
annak érdekében, hogy a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító értékelni tudja, 
hogy a tervbe vett biztosítási szolgáltatás 
vagy termék megfelelő-e az ügyfél 
számára.

A tagállamok biztosítják, hogy a biztosítási 
közvetítők és biztosítók a tanácsadás 
nélküli értékesítéssel kapcsolatos 
biztosítási közvetítés során tájékoztatást 
kérnek az ügyféltől vagy potenciális 
ügyféltől a rájuk vonatkozó 
információkról. Ennek célja, hogy a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
értékelni tudja, hogy a tervbe vett 
biztosítási szolgáltatás vagy termék 
megfelelő-e az ügyfél számára.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az ügyfél érdekének értékelésével kapcsolatban a MiFID II irányelvvel való 
összhang megteremtése.
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Módosítás 612
Pablo Zalba Bidegain

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok biztosítják, hogy a 
biztosítási közvetítők és biztosítók a 
tanácsadás nélküli értékesítéssel 
kapcsolatos biztosítási közvetítés során 
tájékoztatást kérnek az ügyféltől vagy 
potenciális ügyféltől az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél ismereteiről és 
tapasztalatáról az ajánlott vagy kért termék 
vagy szolgáltatás konkrét típusának 
megfelelő befektetési területen annak 
érdekében, hogy a biztosítási közvetítő 
vagy biztosító értékelni tudja, hogy a 
tervbe vett biztosítási szolgáltatás vagy 
termék megfelelő-e az ügyfél számára.

A tagállamok biztosítják, hogy a biztosítási 
közvetítők és biztosítók a biztosítási 
közvetítés során tájékoztatást kérnek az 
ügyféltől vagy potenciális ügyféltől az 
ügyfél vagy potenciális ügyfél ismereteiről 
és tapasztalatáról az ajánlott vagy kért 
termék vagy szolgáltatás konkrét típusának 
megfelelő befektetési területen annak 
érdekében, hogy a biztosítási közvetítő 
vagy biztosító értékelni tudja, hogy a 
tervbe vett biztosítási szolgáltatás vagy 
termék megfelelő-e az ügyfél számára.

Or. en

Módosítás 613
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ha a biztosítási közvetítő vagy biztosító az 
előző albekezdés szerint kapott
tájékoztatás alapján úgy ítéli meg, hogy a 
termék vagy szolgáltatás nem megfelelő az 
ügyfél vagy potenciális ügyfél számára, 
akkor a biztosítási közvetítő vagy biztosító 
figyelmezteti az ügyfelet vagy potenciális 
ügyfelet. Az ilyen figyelmeztetés 
egységesített formátumban is kiadható.

Ha a biztosítási közvetítő vagy biztosító az 
előző albekezdés szerint kért tájékoztatás 
alapján úgy ítéli meg, hogy a termék vagy 
szolgáltatás nem megfelelő az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél számára, akkor a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
figyelmezteti az ügyfelet vagy potenciális 
ügyfelet. Az ilyen figyelmeztetés 
egységesített formátumban is kiadható.
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Or. en

Módosítás 614
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ha a biztosítási közvetítő vagy biztosító az 
előző albekezdés szerint kapott tájékoztatás 
alapján úgy ítéli meg, hogy a termék vagy 
szolgáltatás nem megfelelő az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél számára, akkor a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
figyelmezteti az ügyfelet vagy potenciális 
ügyfelet. Az ilyen figyelmeztetés 
szabványosított formátumban is kiadható.

Ha a biztosítási közvetítő vagy biztosító az 
előző albekezdés szerint kapott tájékoztatás 
alapján úgy ítéli meg, hogy a termék vagy 
szolgáltatás nem megfelelő az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél számára, akkor a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
figyelmezteti az ügyfelet vagy potenciális 
ügyfelet. Az ilyen figyelmeztetést
szabványosított formátumban kell kiadni.

Or. fr

Módosítás 615
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ha az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek 
nem adják meg az első albekezdésben 
említett tájékoztatást vagy elégtelen
tájékoztatást adnak ismereteikről és 
tapasztalatukról, akkor a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító figyelmezteti őket 
arra, hogy a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító nem tudja megállapítani, hogy a 
tervbe vett szolgáltatás vagy termék 
megfelelő-e számukra. Az ilyen 
figyelmeztetés szabványosított 
formátumban is kiadható.

Ha az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek 
nem adhatják meg az első albekezdésben 
említett tájékoztatást vagy nem adhatnak 
elegendő tájékoztatást, akkor a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító nem végez 
tanácsadást, illetve nem értékesíti a tervbe 
vett szolgáltatást vagy terméket, mivel a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító nem 
tudja megállapítani, hogy a tervbe vett 
szolgáltatás vagy termék megfelelő-e 
számukra. Mindez szabványosított 
formátumban is kiadható, amely 
utasításokat tartalmaz az ügyfelek 
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érdekének megfelelő felméréséhez a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító számára 
szükséges információkkal kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 616
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ha az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek 
nem adják meg az első albekezdésben 
említett tájékoztatást vagy elégtelen 
tájékoztatást adnak ismereteikről és 
tapasztalatukról, akkor a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító figyelmezteti őket 
arra, hogy a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító nem tudja megállapítani, hogy a 
tervbe vett szolgáltatás vagy termék 
megfelelő-e számukra. Az ilyen 
figyelmeztetés szabványosított 
formátumban is kiadható.

Ha az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek 
nem adnak elegendő tájékoztatást 
ismereteikről és tapasztalatukról, akkor a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
figyelmezteti őket arra, hogy a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító nem tudja 
megállapítani, hogy a tervbe vett 
szolgáltatás vagy termék megfelelő-e 
számukra. Az ilyen figyelmeztetés 
szabványosított formátumban is kiadható.

Or. en
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Módosítás 617
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ha az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek 
nem adják meg az első albekezdésben 
említett tájékoztatást vagy elégtelen 
tájékoztatást adnak ismereteikről és 
tapasztalatukról, akkor a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító figyelmezteti őket 
arra, hogy a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító nem tudja megállapítani, hogy a 
tervbe vett szolgáltatás vagy termék 
megfelelő-e számukra. Az ilyen 
figyelmeztetés szabványosított 
formátumban is kiadható.

Ha az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek 
nem adják meg az első albekezdésben 
említett tájékoztatást vagy elégtelen 
tájékoztatást adnak ismereteikről és 
tapasztalatukról, akkor a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító figyelmezteti őket 
arra, hogy a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító nem tudja megállapítani, hogy a 
tervbe vett szolgáltatás vagy termék 
megfelelő-e számukra. Az ilyen 
figyelmeztetést szabványosított 
formátumban kell kiadni.

Or. fr

Módosítás 618
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetővé teszik a biztosítási 
közvetítők és biztosítók számára, hogy – a 
tanácsadással nem érintett 
értékesítésekkel kapcsolatban végzett 
biztosítási közvetítés során – e 
szolgáltatásokat anélkül nyújtsák 
ügyfeleik számára, hogy információkat 
szereznének vagy meghatároznák a (2) 
bekezdésben írtakat, amennyiben az 
alábbi feltételek teljesülnek: 
a) a biztosítási közvetítési tevékenységet az 
ügyfél vagy potenciális ügyfél 
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kezdeményezésére végzik,
b) a biztosítási közvetítési tevékenység 
olyan biztosítási alapú befektetésekre 
vonatkozik, amelyek: 
i. kizárólag a [2004/39/EK irányelv] 25. 
cikke (3) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott, nem összetettnek minősülő 
alapul szolgáló pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatban jelentenek befektetési 
kitettséget; vagy
ii. struktúrája nem nehezíti meg az ügyfél 
számára a kapcsolódó kockázat 
megértését;
c) az ügyfelet vagy a potenciális ügyfelet 
egyértelműen tájékoztatták arról, hogy a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító nem 
köteles értékelni a kínált termék 
alkalmasságát vagy megfelelőségét, és 
hogy ennélfogva nem részesül a 
vonatkozó üzletviteli szabályok által 
nyújtott előnyökből. Az ilyen 
figyelmeztetés szabványosított 
formátumban is kiadható. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a MiFID II irányelv rendelkezéseivel azonos normákat ír elő, azaz a nem 
biztosításhoz kapcsolódó befektetési termékekkel azonos versenyfeltételeket biztosít. A 
módosítás a Brit Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság javaslatán alapul.

Módosítás 619
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
biztosítási közvetítők és biztosítók a 
tanácsadás nélküli értékesítéssel 
kapcsolatos biztosítási közvetítés során 
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anélkül is nyújthatják a szóban forgó 
termékeket az ügyfél vagy potenciális 
ügyfél számára, hogy értékelnék, hogy a 
tervbe vett termék megfelelő-e a 
számukra, amennyiben a következő 
feltételek teljesülnek:
a) a tanácsadással nem érintett 
szolgáltatás olyan biztosítási 
befektetésekre vonatkozik, amelyek:
i. kizárólag a [2004/39/EK irányelv] 25. 
cikke (3) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott, nem összetettnek minősülő 
alapul szolgáló pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatban jelentenek befektetési 
kitettséget; vagy
ii. struktúrája nem nehezíti meg az ügyfél 
számára a kapcsolódó kockázat 
megértését;
b) a terméket vagy a szolgáltatást az 
ügyfél vagy potenciális ügyfél 
kezdeményezésére nyújtják, és
c) az ügyfelet vagy a potenciális ügyfelet 
egyértelműen figyelmeztették, hogy e 
szolgáltatás nyújtása során a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító nem köteles 
értékelni a kínált termék alkalmasságát 
vagy megfelelőségét, és hogy ennélfogva 
nem részesül a vonatkozó üzletviteli 
szabályok által nyújtott megfelelő 
védelemben. Az ilyen figyelmeztetés 
szabványosított formátumban is kiadható.
d) a biztosító vagy a közvetítő eleget tesz a 
23. cikk szerinti kötelezettségeinek 
(összeférhetetlenség).

Or. en

Indokolás

A MiFID II irányelv egyes PRIP-ek „azonnali” (azaz tanácsadás vagy megfelelőségi vizsgálat 
nélküli) értékesítését akkor engedélyezi, ha bizonyos feltételek teljesülnek, az IMD II irányelv 
azonban nem tartalmaz ilyen rendelkezést. Ez egyenlőtlen versenyfeltételeket teremt a hasonló 
– hacsak nem azonos – eszközökbe befektető termékek között. Például egy ÁÉKBV alap a 
MiFID II irányelv alapján értékesíthető „azonnali” értékesítéssel, miközben egy hasonló 
eszközprofilú biztosítási alap az IMD II irányelvjavaslat értelmében „azonnali” értékesítéssel 
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nem értékesíthető.

Módosítás 620
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok lehetővé teszik a 
biztosítási közvetítők és biztosítók 
számára, hogy – a tanácsadással nem 
érintett értékesítésekkel kapcsolatban 
végzett biztosítási közvetítés során – e 
szolgáltatásokat anélkül nyújtsák 
ügyfeleik számára, hogy információkat 
kellene szerezniük vagy meg kellene 
határozniuk a (2) bekezdésben írtakat, 
amennyiben valamennyi alábbi feltétel 
teljesül:
a) a tanácsadással nem érintett 
szolgáltatás olyan biztosítási alapú 
befektetésekre vonatkozik, amelyek:
i. kizárólag a [2004/39/EK irányelv] 25. 
cikke (3) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott, nem összetettnek minősülő 
alapul szolgáló pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatban jelentenek befektetési 
kitettséget; vagy
ii. struktúrája nem nehezíti meg az ügyfél 
számára a kapcsolódó kockázat 
megértését.
b) a terméket vagy a szolgáltatást az 
ügyfél vagy potenciális ügyfél 
kezdeményezésére nyújtják,
c) az ügyfelet vagy a potenciális ügyfelet 
egyértelműen tájékoztatták arról, hogy e 
szolgáltatás nyújtása során a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító nem köteles 
értékelni a kínált termék alkalmasságát 
vagy megfelelőségét, és hogy ennélfogva 
nem részesül a vonatkozó üzletviteli 
szabályok által nyújtott megfelelő 
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védelemben. Ezt a figyelmeztetést 
szabványosított formában kell nyújtani, és
d) a biztosítási közvetítő vagy biztosító 
teljesíti a 23. cikk szerinti kötelezettségeit.

Or. en

Módosítás 621
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ügyfélnek megfelelő jelentéseket 
kell kapnia a biztosítási közvetítőtől vagy 
biztosítótól az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásokról. Ezek a jelentések az 
ügyfeleknek szánt rendszeres 
közleményeket tartalmaznak, figyelembe 
véve az érintett biztosítási termékek típusát 
és összetettségét és az ügyfélnek nyújtott 
szolgáltatás természetét, és adott esetben 
tartalmazzák az ügyfél nevében 
végrehajtott tranzakciók és szolgáltatások 
költségeit. Tanácsadás során a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító meghatározza, 
hogyan felel meg a tanácsadás az ügyfél 
egyedi jellemzőinek.

(4) Az ügyfélnek tartós adathordozón 
megfelelő jelentéseket kell kapnia a 
biztosítási közvetítőtől vagy biztosítótól az 
ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokról. 
Ezek a jelentések az ügyfeleknek szánt 
rendszeres közleményeket tartalmaznak, 
figyelembe véve az érintett biztosítási 
termékek típusát és összetettségét és az 
ügyfélnek nyújtott szolgáltatás természetét, 
és adott esetben tartalmazzák az ügyfél 
nevében végrehajtott tranzakciók és 
szolgáltatások költségeit. A lakossági 
ügyfeleknek nyújtott tanácsadás során a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító tartós 
adathordozón feljegyzést ad át az 
ügyfélnek, amelyben meghatározza
legalább az ügyfél céljait, az ajánlást és 
azt, hogy hogyan felel meg a tanácsadás az 
ügyfél egyedi jellemzőinek és céljainak.

Or. en

Indokolás

A fogyasztóvédelem szintjének és az üzletviteli szabályoknak összhangban kell lenniük a 
MiFID irányelvvel.

Módosítás 622
Pablo Zalba Bidegain
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Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ügyfélnek megfelelő jelentéseket 
kell kapnia a biztosítási közvetítőtől vagy 
biztosítótól az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásokról. Ezek a jelentések az 
ügyfeleknek szánt rendszeres 
közleményeket tartalmaznak, figyelembe 
véve az érintett biztosítási termékek típusát 
és összetettségét és az ügyfélnek nyújtott 
szolgáltatás természetét, és adott esetben 
tartalmazzák az ügyfél nevében 
végrehajtott tranzakciók és szolgáltatások 
költségeit. Tanácsadás során a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító meghatározza, 
hogyan felel meg a tanácsadás az ügyfél 
egyedi jellemzőinek.

(4) Az ügyfélnek megfelelő jelentéseket 
kell kapnia a biztosítási közvetítőtől vagy 
biztosítótól az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásokról. Ezek a jelentések az 
ügyfeleknek szánt rendszeres 
közleményeket tartalmaznak, figyelembe 
véve az érintett biztosítási termékek típusát 
és összetettségét és az ügyfélnek nyújtott 
szolgáltatás természetét, és adott esetben 
tartalmazzák az ügyfél nevében 
végrehajtott tranzakciók és szolgáltatások 
költségeit. A biztosítási közvetítő vagy 
biztosító meghatározza, hogyan felel meg a 
tanácsadás az ügyfél egyedi jellemzőinek.

Or. en

Módosítás 623
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ügyfélnek megfelelő jelentéseket 
kell kapnia a biztosítási közvetítőtől vagy 
biztosítótól az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásokról. Ezek a jelentések az 
ügyfeleknek szánt rendszeres 
közleményeket tartalmaznak, figyelembe 
véve az érintett biztosítási termékek típusát 
és összetettségét és az ügyfélnek nyújtott 
szolgáltatás természetét, és adott esetben 
tartalmazzák az ügyfél nevében 
végrehajtott tranzakciók és szolgáltatások 
költségeit. Tanácsadás során a biztosítási
közvetítő vagy biztosító meghatározza, 
hogyan felel meg a tanácsadás az ügyfél 

(4) Az ügyfélnek megfelelő jelentéseket 
kell kapnia a biztosítási közvetítőtől vagy 
biztosítótól az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásokról. Ezek a jelentések az 
ügyfeleknek szánt rendszeres 
közleményeket tartalmaznak, figyelembe 
véve az érintett biztosítási termékek típusát 
és összetettségét és az ügyfélnek nyújtott 
szolgáltatás természetét, és adott esetben 
tartalmazzák az ügyfél nevében 
végrehajtott tranzakciók és szolgáltatások 
költségeit. A biztosítási közvetítő vagy 
biztosító meghatározza, hogyan felel meg a 
tanácsadás az ügyfél egyedi jellemzőinek.
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egyedi jellemzőinek.

Or. fr

Módosítás 624
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ügyfélnek megfelelő jelentéseket 
kell kapnia a biztosítási közvetítőtől vagy 
biztosítótól az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásokról. Ezek a jelentések az 
ügyfeleknek szánt rendszeres 
közleményeket tartalmaznak, figyelembe 
véve az érintett biztosítási termékek típusát 
és összetettségét és az ügyfélnek nyújtott 
szolgáltatás természetét, és adott esetben 
tartalmazzák az ügyfél nevében 
végrehajtott tranzakciók és szolgáltatások 
költségeit. Tanácsadás során a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító meghatározza, 
hogyan felel meg a tanácsadás az ügyfél 
egyedi jellemzőinek.

(4) Az ügyfélnek megfelelő jelentéseket 
kell kapnia a biztosítási közvetítőtől vagy 
biztosítótól az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásokról. Ezek a jelentések az 
ügyfeleknek szánt rendszeres 
közleményeket tartalmaznak, figyelembe 
véve az érintett biztosítási termékek típusát 
és összetettségét és az ügyfélnek nyújtott 
szolgáltatás természetét, és adott esetben 
tartalmazzák az ügyfél nevében 
végrehajtott tranzakciók és szolgáltatások 
összes költségét. Tanácsadás során a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
meghatározza, hogyan felel meg a 
tanácsadás az ügyfél egyedi jellemzőinek.

Or. en

Módosítás 625
Sławomir Nitras

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[…] törölve

Or. en
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Indokolás

Jogi kételyek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az ilyen jellegű kérdések szabályozhatók-e 
uniós szinten. Nincs olyan racionális érv, amely indokolhatná az irányelv beavatkozását a 
tagállamok által kiszabható pénzügyi szankciók területén. A szankciók kiszabására vonatkozó 
szabályoknak figyelembe kell venniük az adott tagállamban fennálló társadalmi helyzetet, az 
ilyen jellegű rendelkezéseket ezért szabad kizárólag nemzeti szinten meghatározni.

Módosítás 626
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok megfelelő 
intézkedéseket hozzanak, amelyek révén 
be tudják határolni és nyilvántartás útján 
fel tudják fedni azon biztosítási, 
szerződéses biztosítási és viszontbiztosítási 
közvetítők azonosságát, amelyek 
megsértették ezen irányelv VI. és VII. 
fejezetét, valamint azon közvetítő vagy 
biztosító azonosságát, amelynek nevében a 
közvetítő eljár. Az EBFH az illetékes 
nemzeti hatóságok rendelkezésére 
bocsátja a nyilvántartásokra mutató 
hiperlinkek listáját. Az illetékes nemzeti 
hatóságok hasonlóképpen rendelkezésre 
bocsátják az EBFH által vezetett fent 
említett listára mutató linkeket.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a nem pénzügyi szankciók hatékony mechanizmusának létrehozása a 
biztosításközvetítési ágazatban a tanácsadás minőségének javítása és a verseny fokozása 
érdekében.

Módosítás 627
Olle Schmidt
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Irányelvre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
Szankciók

(1) A tagállamoknak a biztosítási 
közvetítők tekintetében megfelelő 
szankciókról kell gondoskodniuk arra az 
esetre, ha a biztosítás- vagy 
viszontbiztosítás-közvetítői tevékenységet 
folytató személy nem szerepel az egyik 
tagállam nyilvántartásában, és az 1. cikk 
(2) bekezdésében sem említik.
(2) A tagállamoknak megfelelő 
szankciókról kell gondoskodniuk azokkal 
a biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítőkkel, illetve biztosítókkal 
szemben, amelyek nem veszik igénybe 
bejegyzett biztosítási és viszontbiztosítási
közvetítők vagy az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett személyek 
biztosítás- és viszontbiztosítás-közvetítési 
szolgáltatásait.
(3) A tagállamoknak megfelelő 
szankciókról kell gondoskodniuk arra az 
esetre, ha a biztosítási közvetítő, a 
viszontbiztosítási közvetítő vagy a biztosító 
nem felel meg az ezen irányelv alapján 
elfogadott nemzeti szabályoknak.
(4) A biztosítási vagy a viszontbiztosítási 
közvetítő vagy biztosító tevékenységével 
kapcsolatos valamennyi szankciót vagy 
korlátozó intézkedést megfelelően meg 
kell indokolni, és azt közölni kell az 
érintett közvetítővel. Minden ilyen 
intézkedéssel szemben biztosított az 
intézkedést meghozó tagállam bírósága 
előtti jogorvoslati jog.

Or. en
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Módosítás 628
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
Különös szankciók

Az 1095/2010/EU rendelet 9. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban az EBFH 
nyomon követi az Unióban piacra 
bocsátott, forgalomba hozott vagy 
értékesített biztosítási és viszontbiztosítási 
termékeket, továbbá az illetékes 
hatóságokkal együttműködve, proaktív 
módon, az Unióban történő piacra 
bocsátásuk, forgalomba hozásuk vagy 
értékesítésük előtt megvizsgálhatja az új 
biztosítási és viszontbiztosítási termékeket 
vagy pénzügyi eszközöket. Az EBFH 
ezenkívül nyomon követi a biztosítók és 
viszontbiztosítók egyéb pénzügyi 
tevékenységeit és gyakorlatait, köztük a 
befektetési tevékenységeket is.
(1) Az 1095/2010/EU rendelet 9. cikkének 
(5) bekezdésével összhangban az EBFH, 
ha alaposan meggyőződött róla, hogy a (2) 
és (3) bekezdések teljesülnek, ideiglenesen 
megtilthatja vagy korlátozhatja az 
Unióban:
a) egyes meghatározott biztosítási és 
viszontbiztosítási termékek, köztük 
bizonyos meghatározott jellemzőkkel 
rendelkező egészségbiztosítási és 
biztosítási befektetési termékek piacra 
bocsátását, forgalombahozatalát vagy 
értékesítését; vagy
b) a biztosítók vagy viszontbiztosítók 
bizonyos típusú pénzügyi tevékenységét 
vagy gyakorlatát, például befektetési 
tevékenységét.
Előfordulhat, hogy az EBFH a tiltást vagy 
korlátozást meghatározott körülményektől 
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teszi függővé, vagy alóla kivételt
engedélyez.
(2) Az EBFH az (1) bekezdés alapján csak 
akkor hoz határozatot, ha a következő 
feltételek mindegyike teljesül:
a) a javasolt lépésre olyan jelentős veszély 
fellépése miatt van szükség, amely a 
szerződők vagy kedvezményezettek 
védelmét, vagy a pénzügyi piacok 
szabályos működését és integritását, vagy 
az uniós pénzügyi rendszer egészének 
vagy egy részének stabilitását fenyegeti;
b) az adott biztosítási vagy 
viszontbiztosítási termékre, pénzügyi 
eszközre vagy tevékenységre vonatkozó 
uniós jogszabályok szabályozási 
követelményei nem kezelik a veszélyt;
c) az illetékes hatóság vagy illetékes 
hatóságok nem tettek intézkedéseket a 
veszély kezelésére, vagy a megtett 
intézkedések nem megfelelőek a veszély 
kezeléséhez.
Az első albekezdésben meghatározott 
feltételek teljesülése esetén az EBFH egy 
biztosítási vagy viszontbiztosítási termék 
forgalombahozatala vagy a szerződőknek 
történő értékesítése, illetve egy pénzügyi 
tevékenység folytatása vagy gyakorlat 
alkalmazása előtt – elővigyázatossági 
alapon – előírhatja az (1) bekezdésben 
említett tiltást vagy korlátozást. 
(3) Amikor az EBFH e cikk alapján 
lépéseket tesz, figyelembe kell vennie, 
hogy az intézkedés mennyiben felel meg a 
következőknek:
a) nem jár olyan káros hatással a 
pénzügyi piacok hatékonyságára vagy a 
szerződőkre és a kedvezményezettekre, 
amely az intézkedés hasznához képest 
aránytalan lenne; és
b) nem teremti meg a szabályozási 
arbitrázs kockázatát.
Ha az illetékes hatóság vagy illetékes 
hatóságok a 32. cikk szerinti intézkedést 
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hoztak, az EBFH az (1) bekezdésben 
említett lépéseket anélkül is megteheti, 
hogy kiadná a 33. cikkben előírt 
véleményt.
(4) Mielőtt az EBFH úgy dönt, hogy e 
cikk szerinti lépést tesz, tájékoztatnia kell 
az illetékes hatóságokat az általa javasolt 
lépésről.
(4a) Az (1) bekezdésben említett 
döntéshozatal előtt az EBFH értesítést 
küld a biztosítási vagy viszontbiztosítási 
termék, pénzügyi tevékenység vagy 
gyakorlat tiltására vagy korlátozására 
vonatkozó szándékáról, kivéve ha a 
biztosítási vagy viszontbiztosítási termék, 
pénzügyi tevékenység vagy gyakorlat 
jellemzői vonatkozásában meghatározott 
határidőn belül bizonyos változásokat 
eszközölnek.
(5) Az EBFH weboldalán értesítést tesz 
közzé az e cikk szerinti lépésekről hozott 
minden határozatáról. Az értesítésnek 
részleteznie kell a tiltást vagy korlátozást, 
és meg kell határoznia, hogy az 
intézkedések az értesítés közzétételétől 
számítva mennyi idő múlva lépnek 
hatályba. A tiltás vagy korlátozás csak 
olyan intézkedésre vonatkozhat, amelyet 
az intézkedések hatályossá válása után 
hoztak.
(6) Az EBFH kellő időközönként, de 
legalább tizenkét havonta felülvizsgálja az 
(1) bekezdés szerint kivetett tiltást vagy 
korlátozást. Amennyiben a tiltást vagy 
korlátozást a tizenkét hónapos időtartam 
elteltét követően nem hosszabbítják meg, 
az automatikusan hatályát veszti.
(7) Az EBFH által e cikknek megfelelően 
elfogadott lépés az illetékes hatóság által 
tett bármiféle előző lépést felülír.
(8) A Bizottság – a 41. cikkel összhangban 
– felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el, amelyekben meghatározza 
azokat a kritériumokat és tényezőket, 
amelyeket az illetékes hatóságoknak és az 
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EBFH-nak annak meghatározásakor kell 
figyelembe vennie, hogy mikor lép fel 
olyan veszély, amely a (2) bekezdés a) 
pontja szerint a befektetővédelmet vagy a 
pénzügyi piacok szabályos működését és 
integritását, vagy az uniós pénzügyi 
rendszer egészének vagy egy részének 
stabilitását fenyegeti. E felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az EBFH szükség esetén megelőző 
jelleggel is felléphessen, és fellépésével ne 
kelljen megvárnia a termék piacra 
bocsátását, illetve az adott 
tevékenységtípus vagy gyakorlat 
megkezdését.

Or. en

Indokolás

Az ügyfelek és a biztosítási közvetítők közötti információs aszimmetria, valamint a biztosítók 
által a közvetítőknek teljesített jutalék-kifizetések jelenleg súlyosan befolyásolják a biztosítási 
termékekkel kapcsolatos tanácsadás minőségét. Ez gátolja a termékek ügyfeleknek történő 
takarékos, eszközorientált értékesítését. A vonatkozó európai politikai vita jelenlegi állása 
miatt, továbbá egy hatékony és koherens keretszabályozás érdekében azonban az IMD II 
irányelv és a MiFIR rendelet megfelelő összehangolása hatékony megközelítés.

Módosítás 629
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[…] törölve

Or. de

Módosítás 630
Sławomir Nitras

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóság az ezen irányelv átültetése során 
elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén kiszabott szankciókat 
vagy intézkedéseket indokolatlan 
késedelem nélkül közzétegye, beleértve a 
jogsértés típusára és jellegére és a felelős 
személyek személyazonosságára 
vonatkozó információkat, kivéve, ha az 
ilyen közzététel súlyosan veszélyeztetné a 
biztosítási és viszontbiztosítási piacokat. 
Ha a közzététel aránytalan kárt okozna az 
érintett feleknek, az illetékes hatóságok az 
anonimitás megőrzésével teszik közzé a 
szankciókat.

törölve

Or. en

Indokolás

Nehezen állapítható meg, mi okozna „aránytalan kárt”. A szankcióknak az anonimitás 
megőrzésével történő közzétételét a nemzeti törvények, rendeletek és közigazgatási 
rendelkezések szerinti titkos információkra kell korlátozni.

Módosítás 631
Arlene McCarthy

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóság az ezen irányelv átültetése során 
elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén kiszabott szankciókat 
vagy intézkedéseket indokolatlan 
késedelem nélkül közzétegye, beleértve a 
jogsértés típusára és jellegére és a felelős 
személyek személyazonosságára 
vonatkozó információkat, kivéve, ha az 
ilyen közzététel súlyosan veszélyeztetné a 
biztosítási és viszontbiztosítási piacokat.

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóság az ezen irányelv átültetése során 
elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén kiszabott szankciókat 
vagy intézkedéseket haladéktalanul 
közzétegye, beleértve a jogsértés típusára 
és jellegére és a felelős személyek 
személyazonosságára vonatkozó 
információkat.
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Ha a közzététel aránytalan kárt okozna az 
érintett feleknek, az illetékes hatóságok az 
anonimitás megőrzésével teszik közzé a 
szankciókat.

Or. en

Módosítás 632
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóság az ezen irányelv átültetése során 
elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén kiszabott szankciókat 
vagy intézkedéseket indokolatlan 
késedelem nélkül közzétegye, beleértve a 
jogsértés típusára és jellegére és a felelős 
személyek személyazonosságára 
vonatkozó információkat, kivéve, ha az 
ilyen közzététel súlyosan veszélyeztetné a 
biztosítási és viszontbiztosítási piacokat. 
Ha a közzététel aránytalan kárt okozna az 
érintett feleknek, az illetékes hatóságok az 
anonimitás megőrzésével teszik közzé a 
szankciókat.

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóság az ezen irányelv átültetése során 
elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén kiszabott szankciókat 
vagy intézkedéseket indokolatlan 
késedelem nélkül közzétegye, beleértve a 
jogsértés típusára és jellegére és a felelős 
személyek személyazonosságára 
vonatkozó információkat, kivéve, ha az 
ilyen közzététel súlyosan veszélyeztetné a 
biztosítási és viszontbiztosítási piacokat. 
Az információkat közzé kell tenni az 
érintett illetékes hatóságok és az EBFH 
honlapján. Ha a közzététel aránytalan kárt 
okozna az érintett feleknek, az illetékes 
hatóságok az anonimitás megőrzésével 
teszik közzé a szankciókat.

Or. en

Módosítás 633
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden évben összesítő 
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tájékoztatást bocsátanak az EBFH 
rendelkezésére az (1) és (2) bekezdéssel 
összhangban hozott és kivetett valamennyi 
közigazgatási intézkedésről, illetve 
szankciókról. Az EBFH ezeket az 
információkat éves jelentésben teszi közzé.

Or. en

Módosítás 634
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBFH szabályozási technikaistandard-
tervezeteket dolgoz ki az e cikkben említett 
információk benyújtásának eljárásairól és 
formáiról. Az EBFH az említett 
szabályozási technikaistandard-
tervezeteket [..]-ig benyújtja a 
Bizottsághoz.
A Bizottság felhatalmazást kap a 
szabályozási technikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 10–14. cikke 
szerinti elfogadására.
______________
* HL kérjük a dátumot beilleszteni: 18 
hónappal ezen irányelv hatálybalépését 
követően.

Or. en

Módosítás 635
Sławomir Nitras

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. en

Indokolás

Jogi kételyek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az ilyen jellegű kérdések szabályozhatók-e 
uniós szinten. Nincs olyan racionális érv, amely indokolhatná az irányelv beavatkozását a 
tagállamok által kiszabható pénzügyi szankciók területén. A szankciók kiszabására vonatkozó 
szabályoknak figyelembe kell venniük az adott tagállamban fennálló társadalmi helyzetet, az 
ilyen jellegű rendelkezéseket ezért szabad kizárólag nemzeti szinten meghatározni.

Módosítás 636
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a személy, aki a 4. cikkben 
meghatározott bejelentés nélkül folytat 
kiegészítő jellegű biztosítási tevékenységet, 
vagy tett ilyen bejelentést, de 
vonatkozásában a 4. cikkben 
meghatározott előírások nem teljesülnek;

törölve

Or. en

Módosítás 637
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az a biztosítási vagy viszontbiztosítási 
vállalkozás vagy biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítő, amely olyan 
személyek biztosítási vagy 

c) az a biztosítási vagy viszontbiztosítási 
vállalkozás vagy biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítő, amely olyan 
személyek biztosítási vagy 
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viszontbiztosítási közvetítési szolgáltatásait 
veszi igénybe, akiket nem vett 
nyilvántartásba egy tagállam és nem említ 
az 1. cikk (2) bekezdése és nem jelentették 
be a szolgáltatást a 4. cikk szerint;

viszontbiztosítási közvetítési szolgáltatásait 
veszi igénybe, akiket nem vett 
nyilvántartásba egy tagállam és nem említ 
az 1. cikk (2) bekezdése;

Or. en

Módosítás 638
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) nyilvános nyilatkozat, amely megnevezi 
a természetes vagy jogi személyt és a 
jogsértés természetét;

törölve

Or. de

Módosítás 639
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) nyilvános nyilatkozat, amely megnevezi 
a természetes vagy jogi személyt és a 
jogsértés természetét;

a) figyelmeztetés vagy nyilvános 
nyilatkozat, amely megnevezi a 
természetes vagy jogi személyt és a 
jogsértés természetét;

Or. en

Módosítás 640
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítő esetében a 3. cikk szerinti 
nyilvántartásba vétel visszavonása;

c) biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítő esetében a 3. cikk szerinti 
engedély visszavonása;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a MiFID II irányelvvel való összhang megteremtése. E cikk megegyezik a 
MiFID II irányelv 75. cikkével.

Módosítás 641
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítő vagy biztosítási vagy 
viszontbiztosítási vállalkozás vezető 
testületének bármely tagja vagy más olyan 
természetes személy, akit felelősnek 
tartanak, eltiltása a biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítőben vagy 
biztosítási vagy viszontbiztosítási 
vállalkozásban funkciók ellátásától;

d) a biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítő vagy biztosítási vagy 
viszontbiztosítási vállalkozás vezető 
testületének bármely tagja, akit felelősnek 
tartanak, átmeneti eltiltása a biztosítási 
vagy viszontbiztosítási közvetítőben vagy 
biztosítási vagy viszontbiztosítási 
vállalkozásban funkciók ellátásától;

Or. en

Módosítás 642
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítő vagy biztosítási vagy 
viszontbiztosítási vállalkozás vezető 
testületének bármely tagja vagy más olyan 
természetes személy, akit felelősnek 
tartanak, eltiltása a biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítőben vagy 
biztosítási vagy viszontbiztosítási 
vállalkozásban funkciók ellátásától;

d) a biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítő vagy biztosítási vagy 
viszontbiztosítási vállalkozás vezető 
testületének bármely tagja vagy más olyan 
természetes személy, akit felelősnek 
tartanak, eltiltása a biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítőben vagy 
biztosítási vagy viszontbiztosítási 
vállalkozásban funkciók további 
ellátásától;

Or. en

Módosítás 643
Jean-Paul Gauzès

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) jogi személy esetén közigazgatási 
pénzbírság az adott jogi személy előző 
üzleti évi teljes éves árbevételének 
legfeljebb 10 %-áig; ha a jogi személy egy 
anyavállalat leányvállalata, a vonatkozó 
teljes éves árbevétel a végső anyavállalat 
konszolidált beszámolójából eredő, előző 
üzleti évi teljes éves árbevétel;

e) jogi személy esetén közigazgatási 
pénzbírság az adott jogi személy előző 
üzleti évi teljes éves árbevételének 
legfeljebb 10%-áig, felső összeghatára 
100 000 000 EUR; ha a jogi személy egy 
anyavállalat leányvállalata, a vonatkozó 
teljes éves árbevétel a végső anyavállalat 
konszolidált beszámolójából eredő, előző 
üzleti évi teljes éves árbevétel.

Or. en

Módosítás 644
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) természetes személy esetében 
közigazgatási pénzbírság legfeljebb 
5 000 000 EUR, vagy azokban a 
tagállamokban, amelyekben nem az euró a 
hivatalos pénznem, az ezen irányelv 
hatálybalépésének napján ezen összeg 
nemzeti pénznemben kifejezett 
megfelelője; és

f) természetes személy esetében 
közigazgatási pénzbírság legfeljebb 
500 000 EUR, vagy azokban a 
tagállamokban, amelyekben nem az euró a 
hivatalos pénznem, az ezen irányelv 
hatálybalépésének napján ezen összeg 
nemzeti pénznemben kifejezett 
megfelelője; és

Or. en

Indokolás

Az 5 000 000 EUR összegű bírság aránytalan, és természetes személlyel szemben a MAR-ban 
szereplő jogsértések tekintetében kiszabott közigazgatási szankcióként soha nem lehet 
releváns, különösen mivel a szándékos szabálysértéseket az új MAD szerint büntetőjogilag 
kell szankcionálni.

Módosítás 645
Krišjānis Kariņš

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) természetes személy esetében 
közigazgatási pénzbírság legfeljebb 
5 000 000 EUR, vagy azokban a 
tagállamokban, amelyekben nem az euró a 
hivatalos pénznem, az ezen irányelv 
hatálybalépésének napján ezen összeg 
nemzeti pénznemben kifejezett 
megfelelője; és

f) természetes személy esetében 
közigazgatási pénzbírság legfeljebb 
5 000 000 EUR, vagy azokban a 
tagállamokban, amelyekben nem az euró a 
hivatalos pénznem, az ezen irányelv 
hatálybalépésének napján ezen összeg 
nemzeti pénznemben kifejezett 
megfelelője; a tagállamok az adott 
tagállamban hatályos más 
jogszabályokkal és szankciókkal 
összhangban csökkenthetik az összeget; és

Or. en
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Módosítás 646
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

amennyiben a jogsértésből származó 
előny meghatározható, akkor a 
tagállamok biztosítják, hogy a maximális 
szint legalább ezen előny összegének 
kétszerese.

törölve

Or. de

Módosítás 647
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szankciók vagy intézkedések 
típusának és a közigazgatási pénzbírság 
szintjének meghatározásakor az illetékes 
hatóságok figyelembe vegyenek minden 
lényeges körülményt, többek között:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
közigazgatási szankciók vagy intézkedések 
típusának és a közigazgatási pénzbírság 
szintjének meghatározásakor az illetékes 
hatóságok vegyenek figyelembe minden 
lényeges körülményt, adott esetben többek 
között:

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat megfogalmazása alapján úgy tűnhet, mintha a cikk közvetlenül 
alkalmazandó lenne, és csak a további tényezőket lehetne a nemzeti jogban meghatározni. 
Tökéletesen világosnak kell lennie annak, hogy a kritériumokat és alkalmazásuk módját a 
tagállamok határozhatják meg a nemzeti jogban.

Módosítás 648
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a felelős természetes vagy jogi 
személynek a felelős jogi személy teljes 
árbevételében vagy a felelős természetes 
személy éves jövedelmében kifejezett 
pénzügyi erejét;

c) a felelős természetes vagy jogi személy 
pénzügyi erejét;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a szövegnek a MiFID II irányelv 76. cikkéhez igazítása.

Módosítás 649
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EBFH az 1094/2010/EU rendelet 
16. cikkének megfelelően az illetékes 
hatóságoknak címzett iránymutatásokat 
bocsát ki a közigazgatási intézkedések és 
szankciók típusáról és a közigazgatási 
pénzbírságok szintjéről.

törölve

Or. de

Módosítás 650
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EBFH az 1094/2010/EU rendelet törölve
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16. cikkének megfelelően az illetékes 
hatóságoknak címzett iránymutatásokat 
bocsát ki a közigazgatási intézkedések és 
szankciók típusáról és a közigazgatási 
pénzbírságok szintjéről.

Or. en

Indokolás

Tökéletesen világosnak kell lennie annak, hogy a kritériumokat és alkalmazásuk módját a 
tagállamok határozhatják meg a nemzeti jogban. Ezért e tekintetben az EBFH-nak nem 
szabad iránymutatásokat kiadnia, mivel azok a rendes esetben – legalábbis sok tagállamban –
törvényben meghatározott kérdéseket érintenének.

Módosítás 651
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez az irányelv nem érinti a fogadó 
tagállamok jogát arra, hogy a közérdek 
védelmében elfogadott jogi vagy 
közigazgatási rendelkezésekkel ellentétes, 
területükön elkövetett szabálytalanságok 
megelőzésére vagy szankcionálására 
megfelelő intézkedéseket fogadjanak el. Ez 
kiterjed annak lehetőségére, hogy az 
elkövető biztosítási közvetítőt vagy 
viszontbiztosítási közvetítőt meggátolják 
bármely, területükön belüli további 
tevékenységben.

(3) Ez az irányelv nem érinti a fogadó 
tagállamok jogát arra, hogy a közérdek 
védelmében elfogadott jogi vagy 
közigazgatási rendelkezésekkel ellentétes, 
területükön elkövetett szabálytalanságok 
megelőzésére vagy szankcionálására 
megfelelő intézkedéseket fogadjanak el. Ez 
kiterjed annak lehetőségére, hogy az 
elkövető biztosítási közvetítőt vagy 
viszontbiztosítási közvetítőt meggátolják 
bármely, területükön belüli további 
tevékenységben. A tagállamok 
határozhatnak úgy, hogy nem állapítanak 
meg közigazgatási szankciókra vonatkozó 
szabályokat az olyan jogsértések 
tekintetében, amelyek büntetőjogi 
szankciók hatálya alá tartoznak.

Or. en

Indokolás

Nem szabad kötelezővé tenni a 29. cikkben említett körülmények között alkalmazandó 
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közigazgatási szankciókra vonatkozó szabályok megállapítását, amennyiben e körülményekre 
a nemzeti büntetőjogi rendszernek megfelelő szankciók alkalmazandók.

Módosítás 652
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok hatékony 
mechanizmusokat hozzanak létre annak 
ösztönzésére, hogy értesüljenek az ezt az 
irányelvet végrehajtó nemzeti
rendelkezések megsértéséről.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok hatékony 
mechanizmusokat hozzanak létre annak 
ösztönzésére, hogy értesüljenek az ezt az 
irányelvet végrehajtó rendelkezések 
megsértéséről.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a MiFID II irányelv 77. cikkével való összehangolás.

Módosítás 653
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok hatékony 
mechanizmusokat hozzanak létre annak 
ösztönzésére, hogy értesüljenek az ezt az 
irányelvet végrehajtó nemzeti 
rendelkezések megsértéséről.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok hatékony 
mechanizmusokat hozzanak létre annak 
ösztönzésére, hogy értesüljenek az ezt az 
irányelvet végrehajtó nemzeti 
rendelkezések lehetséges vagy tényleges 
megsértéséről.

Or. en
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Módosítás 654
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a biztosítók és viszontbiztosítók vagy 
közvetítők azon alkalmazottainak
megfelelő védelme, akik bejelentik a 
vállalkozáson belüli jogsértéseket; és

b) azon személyek megfelelő védelme,
indokolt esetben az anonimitást is 
beleértve, akik bejelentik a bizottságnak a
jogsértéseket; és

Or. en

Módosítás 655
Sven Giegold
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a biztosítók és viszontbiztosítók vagy 
közvetítők azon alkalmazottainak
megfelelő védelme, akik bejelentik a 
vállalkozáson belüli jogsértéseket; és

b) azon alkalmazottak megfelelő védelme, 
akik bejelentik a vállalkozáson belüli 
jogsértéseket; és

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a MiFID II irányelv 77. cikkével való összehangolás.

Módosítás 656
Krišjānis Kariņš

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok minden évben összesítő Az illetékes hatóság minden évben 
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tájékoztatást bocsátanak az EBFH 
rendelkezésére a 26. cikkel összhangban 
kiszabott valamennyi közigazgatási 
intézkedésről és közigazgatási szankcióról.

összesítő tájékoztatást bocsát az EBFH 
rendelkezésére a 26. cikkel összhangban 
kiszabott valamennyi közigazgatási 
intézkedésről és közigazgatási szankcióról.

Or. en

Módosítás 657
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
31 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31a. cikk
Az EBFH hatásköre ideiglenes 
beavatkozásokra
(1) Az 1094/2010/EU rendelet 9. cikkének 
(5) bekezdésével összhangban az EBFH, 
ha a (2) és a (3) bekezdés feltételei 
teljesülnek, ideiglenesen megtilthatja vagy 
korlátozhatja az Unióban:
a) bizonyos pénzügyi tevékenységek 
tervezését, forgalombahozatalát, 
forgalmazását és értékesítését; vagy
b) a pénzügyi tevékenységek vagy 
gyakorlatok valamely típusát.
Előfordulhat, hogy az EBFH az 
ideiglenes tiltást vagy korlátozást 
meghatározott körülményektől teszi 
függővé, vagy alóla kivételt engedélyez.
(2) Az EBFH az (1) bekezdés alapján csak 
akkor hoz határozatot, ha a következő 
feltételek mindegyike teljesül:
a) a javasolt intézkedésre komoly 
fogyasztóvédelmi aggályok vagy a 
pénzügyi piacok szabályos működését és 
integritását, illetve az uniós pénzügyi 
rendszer egészének vagy egy részének 
stabilitását fenyegető veszély miatt van 
szükség;
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b) az adott eszközre vagy tevékenységre 
vonatkozó uniós jogszabályok 
szabályozási követelményei nem kezelik a 
veszélyt;
(3) Amikor az EBFH e cikk alapján 
intézkedéseket hoz, gondoskodnia kell 
arról, hogy az intézkedés:
a) nem jár olyan káros hatással a 
pénzügyi piacok hatékonyságára vagy a 
szerződőkre, amely az intézkedés 
hasznához képest aránytalan lenne; és
b) nem teremti meg a szabályozási 
arbitrázs kockázatát.
(4) Mielőtt az EBFH úgy dönt, hogy e 
cikk szerinti lépést tesz, tájékoztatnia kell 
az illetékes hatóságokat az általa javasolt 
lépésről.
(5) Az EBFH weboldalán értesítést tesz 
közzé az e cikk szerinti lépésekről hozott 
minden határozatáról. Az értesítésnek 
részleteznie kell az ideiglenes tiltást vagy 
korlátozást, és meg kell határoznia, hogy 
az intézkedések az értesítés közzétételétől 
számítva mennyi idő múlva lépnek 
hatályba. Az ideiglenes tiltás vagy 
korlátozás csak olyan intézkedésre 
vonatkozhat, amelyet az intézkedések 
hatályossá válása után hoztak.
(6) Az EBFH kellő időközönként, de 
legalább háromhavonta felülvizsgálja az 
(1) bekezdés szerint kivetett tiltást vagy 
korlátozást. Amennyiben a tiltást vagy 
korlátozást a három hónapos időtartam 
elteltét követően nem hosszabbítják meg, 
az automatikusan hatályát veszti.
(7) Az EBFH által e cikknek megfelelően 
elfogadott lépés az illetékes hatóság által 
tett bármiféle előző lépést felülír.
(8) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján olyan intézkedéseket 
fogad el, amelyekben meghatározza
azokat a kritériumokat és tényezőket, 
amelyeket figyelembe kell venni annak 
meghatározásakor, hogy mikor lép fel 
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olyan veszély, amely a (2) bekezdés a) 
pontja szerint komoly aggályokat vált ki a 
fogyasztóvédelem szempontjából, vagy 
fenyegetést jelent a pénzügyi piacok 
szabályos működésére és integritására, 
illetve az uniós pénzügyi rendszer 
egészének vagy egy részének stabilitására.
E tényezők és kritériumok magukban 
foglalják az alábbiakat:
– az eszköz összetettségének mértéke és 
kapcsolata azzal az ügyféltípussal, 
amelynek az eszközt forgalomba hozzák és 
eladják;
– az eszköz, a tevékenység vagy a 
gyakorlat innovatív jellegének foka;
– a termék vagy a gyakorlat által 
biztosított tőkeáttétel.

Or. en

Módosítás 658
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 34. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 8., 
17., 23., 24. és 25. cikkel kapcsolatban.

törölve

Or. de

Módosítás 659
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[…] törölve

Or. de

Módosítás 660
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 8., 17., 23., 24. és 25. cikk alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő két hónapos időtartam 
leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(5) A 8., 17., 23., 24. és 25. cikk alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő három hónapos időtartam 
leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam három hónappal 
meghosszabbodik. Amikor valamely 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
közvetlenül munkaszüneti nap előtt vagy 
munkaszüneti napon hoznak meg, a fenti 
időtartamot a munkaszüneti napot követő 
első plenáris ülés napjától kell számítani. 
Az időtartam minden esetben – a 
meghosszabbítás esetét is beleértve –
három teljes plenáris ülés időszakát 
felölelő időre meghosszabbítható.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az Európai Parlamentnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának folyamatában betöltött megfelelő szerepének biztosítása.
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Módosítás 661
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 8., 17., 23., 24. és 25. cikk alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő két hónapos időtartam 
leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(5) A 8., 17., 23., 24. és 25. cikk alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő három hónapos időtartam 
leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam három hónappal 
meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 662
Sharon Bowles

Irányelvre irányuló javaslat
34 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34a. cikk
A szabályozási technikaistandard-

tervezetekre vonatkozó további 
rendelkezések

(1) A szabályozási technikaistandard-
tervezetek Bizottsághoz való benyújtására 
vonatkozóan előírt esetleges határidők 
ellenére a beadványok szakaszolását 12, 
18 és 24 havonta esedékes 
időintervallumok viszonylatában 
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egyeztetik.
(2) A Bizottság nem fogad el szabályozási 
technikaistandard-tervezeteket oly módon, 
ami a szünet miatt a Parlament 
rendelkezésére álló ellenőrzési időt a 
hosszabbítással együtt is két hónap alá 
csökkenti.
(3) Az európai felügyeleti hatóságok a 
szabályozási technikai standardok 
szövegezése során – különösen, ha 
aggályok merülnek fel az első szintű 
szöveg hatályával kapcsolatban –
konzultálhatnak a Parlamenttel.
(4) Amennyiben a Parlament illetékes 
bizottsága a szabályozási technikai 
standardok elutasítására szavazott, és a 
következő plenáris ülésig kevesebb mint 
két hét van hátra, a Parlament jogosult az 
időtartamot a legközelebbi plenáris ülés 
napjáig meghosszabbítani.
(5) Amennyiben egy szabályozási 
technikai standardot elutasítottak és az 
azonosított kérdések köre korlátozott, a 
Bizottság gyorsított ütemet fogadhat el az 
átdolgozott tervezetek benyújtására.
(6) A Bizottság biztosítja, hogy a 
Parlament vizsgálati csoportja által az 
illetékes bizottság elnökén keresztül 
hivatalosan feltett összes kérdést még a 
rendelettervezet elfogadása előtt 
megválaszolják.

Or. en

Módosítás 663
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv hatálybalépése után öt
évvel a Bizottság felülvizsgálja ezt az 

(1) Az ezen irányelv 15–20., valamint a 24. 
és 25. cikkében foglalt, a kötelező 
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irányelvet. A felülvizsgálat tartalmazza az 
ebben az irányelvben meghatározott 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános vizsgálatát, megfelelően 
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacainak fejleményeit, valamint 
az ezen irányelv és a befektetési 
termékekkel kapcsolatos kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendelet és a 
[MIFID II] gyakorlati alkalmazása során 
szerzett tapasztalatokat. A felülvizsgálat 
mérlegeli az irányelv rendelkezéseinek a 
2003/41/EK irányelv hatálya alá tartozó 
termékekre való esetleges alkalmazását. A 
felülvizsgálat tartalmazza továbbá a 17. 
cikk (2) bekezdése szerinti rendelkezések 
hatásának elemzését, figyelembe véve a 
versenyhelyzetet a 2002/83/EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott bármely 
ágazatba tartozó szerződésektől eltérő 
biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítési szolgáltatások piacán, valamint 
a 17. cikk (2) bekezdése szerinti 
kötelezettségeknek a nem-életbiztosítások 
azon közvetítőire gyakorolt hatását, 
amelyek kis- és középvállalkozások.

tájékoztatásra vonatkozó rendelkezések 
hatálybalépése után három évvel a 
Bizottság felülvizsgálja ezt az irányelvet. A 
felülvizsgálat tartalmazza az ebben az 
irányelvben meghatározott szabályok 
gyakorlati alkalmazásának általános 
vizsgálatát, megfelelően figyelembe véve a 
lakossági befektetési termékek piacainak 
fejleményeit, valamint az ezen irányelv és 
a befektetési termékekkel kapcsolatos 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendelet és a 
[MIFID II] gyakorlati alkalmazása során 
szerzett tapasztalatokat. A felülvizsgálat 
mérlegeli az irányelv rendelkezéseinek a 
2003/41/EK irányelv hatálya alá tartozó 
termékekre való esetleges alkalmazását. A 
felülvizsgálat tartalmazza továbbá a 17. 
cikk (2) bekezdése szerinti rendelkezések 
hatásának elemzését, figyelembe véve a 
versenyhelyzetet a 2002/83/EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott bármely 
ágazatba tartozó szerződésektől eltérő 
biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítési szolgáltatások piacán, valamint 
a 17. cikk (2) bekezdése szerinti 
kötelezettségeknek a nem-életbiztosítások 
azon közvetítőire gyakorolt hatását, 
amelyek kis- és középvállalkozások.

Or. en

Indokolás

Lehetetlen lenne az EBFH számára a kötelező tájékoztatás bevezetése hatásának 
felülvizsgálata 5 évvel az irányelv hatálybalépését követően. Ez azért van, mert a bizottsági 
javaslat maga is csak az irányelv hatálybalépése után 5 évvel irányozza elő a kötelező 
tájékoztatás hatálybalépését. A hatásvizsgálat tekintetében a kiindulópontnak tehát annak az 
évnek kell lennie, amikor a kötelező tájékoztatásra vonatkozó rendelkezések ténylegesen 
hatályba lépnek. Ez a módosítás az EBFH javaslatán alapul.

Módosítás 664
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv hatálybalépése után öt 
évvel a Bizottság felülvizsgálja ezt az 
irányelvet. A felülvizsgálat tartalmazza az 
ebben az irányelvben meghatározott 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános vizsgálatát, megfelelően 
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacainak fejleményeit, valamint 
az ezen irányelv és a befektetési 
termékekkel kapcsolatos kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendelet és a 
[MIFID II] gyakorlati alkalmazása során 
szerzett tapasztalatokat. A felülvizsgálat 
mérlegeli az irányelv rendelkezéseinek a 
2003/41/EK irányelv hatálya alá tartozó 
termékekre való esetleges alkalmazását. A 
felülvizsgálat tartalmazza továbbá a 17. 
cikk (2) bekezdése szerinti rendelkezések 
hatásának elemzését, figyelembe véve a 
versenyhelyzetet a 2002/83/EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott bármely 
ágazatba tartozó szerződésektől eltérő 
biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítési szolgáltatások piacán, valamint 
a 17. cikk (2) bekezdése szerinti 
kötelezettségeknek a nem-életbiztosítások 
azon közvetítőire gyakorolt hatását, 
amelyek kis- és középvállalkozások.

(1) Ezen irányelv hatálybalépése után öt 
évvel a Bizottság – az európai felügyeleti 
hatóságok vegyes bizottságával folytatott 
konzultációt követően – felülvizsgálja ezt 
az irányelvet, és benyújtja első jelentését 
az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A felülvizsgálat tartalmazza az 
ebben az irányelvben meghatározott 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános vizsgálatát, megfelelően 
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacainak fejleményeit, valamint 
az ezen irányelv és a befektetési 
termékekkel kapcsolatos kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendelet és a 
[MIFID II] gyakorlati alkalmazása során 
szerzett tapasztalatokat. A felülvizsgálat 
mérlegeli az irányelv rendelkezéseinek a 
2003/41/EK irányelv hatálya alá tartozó 
termékekre való esetleges alkalmazását. A 
felülvizsgálat tartalmazza továbbá a 17. 
cikk (2) bekezdése szerinti rendelkezések 
hatásának elemzését, figyelembe véve a 
versenyhelyzetet a 2002/83/EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott bármely 
ágazatba tartozó szerződésektől eltérő 
biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítési szolgáltatások piacán, valamint 
a 17. cikk (2) bekezdése szerinti 
kötelezettségeknek a nem-életbiztosítások 
azon közvetítőire gyakorolt hatását, 
amelyek kis- és középvállalkozások.

Or. en

Módosítás 665
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv hatálybalépése után öt 
évvel a Bizottság felülvizsgálja ezt az 
irányelvet. A felülvizsgálat tartalmazza az 
ebben az irányelvben meghatározott 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános vizsgálatát, megfelelően 
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacainak fejleményeit, valamint 
az ezen irányelv és a befektetési 
termékekkel kapcsolatos kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendelet és a 
[MIFID II] gyakorlati alkalmazása során 
szerzett tapasztalatokat. A felülvizsgálat 
mérlegeli az irányelv rendelkezéseinek a 
2003/41/EK irányelv hatálya alá tartozó 
termékekre való esetleges alkalmazását. A 
felülvizsgálat tartalmazza továbbá a 17. 
cikk (2) bekezdése szerinti rendelkezések 
hatásának elemzését, figyelembe véve a 
versenyhelyzetet a 2002/83/EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott bármely 
ágazatba tartozó szerződésektől eltérő 
biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítési szolgáltatások piacán, valamint 
a 17. cikk (2) bekezdése szerinti 
kötelezettségeknek a nem-életbiztosítások 
azon közvetítőire gyakorolt hatását, 
amelyek kis- és középvállalkozások.

(1) A Bizottság megvizsgálja az ebben az 
irányelvben meghatározott szabályok 
gyakorlati alkalmazását, megfelelően 
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacainak fejleményeit, valamint 
az ezen irányelv és a befektetési 
termékekkel kapcsolatos kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendelet és a 
[MIFID II] gyakorlati alkalmazása során 
szerzett tapasztalatokat. A vizsgálat tükrözi 
az ezen irányelv rendelkezéseinek a 
2003/41/EK irányelv hatálya alá tartozó 
termékekre való esetleges alkalmazását. A 
vizsgálat tartalmazza továbbá a 17. cikk (2) 
bekezdése szerinti rendelkezések hatásának 
elemzését, figyelembe véve a 
versenyhelyzetet a 2002/83/EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott bármely 
ágazatba tartozó szerződésektől eltérő 
biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítési szolgáltatások piacán, valamint 
a 17. cikk (2) bekezdése szerinti 
kötelezettségeknek a nem-életbiztosítások 
azon közvetítőire gyakorolt hatását, 
amelyek kis- és középvállalkozások.

Or. de

Indokolás

Az öt év elteltével végzett általános felülvizsgálat értelmetlen, mivel a nem életbiztosításokra 
vonatkozó átmeneti időszak öt év, és így csak ekkor válik az irányelv teljes mértékben 
alkalmazandóvá.

Módosítás 666
Sven Giegold

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Egy évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után az EBFH értékeli az 
uniós tagállamok különböző biztosítási 
piacait. Ez az elemzés a következőket méri 
fel és hasonlítja össze:
i. a fogyasztók biztosítási fedezete és a 
tényleges kifizetések közötti kapcsolat 
annak feltárása céljából, hogy a 
fogyasztók mennyire védettek a biztosítók 
termékei jelentette főbb kockázatok ellen, 
ii. azon közvetítői költségek, amelyeket a 
különböző tagállamok biztosítási piacain 
a fogyasztóknak viselniük kell. Az EBFH 
jelentésben közzéteszi ezen értékelés
módszertanát és megállapításait.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az Unió különböző nemzeti biztosítási piacainak struktúrájával és 
teljesítményével kapcsolatos ismeretek bővítése – a bevált gyakorlatokra vonatkozó példák 
kiválogatása és a hatékonyabb jövőbeli politikákkal kapcsolatos tudás megszerzésének 
elősegítése érdekében.

Módosítás 667
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai felügyeleti hatóságok 
vegyes bizottságával folytatott konzultációt 
követően a Bizottság benyújtja első 
jelentését az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

(2) Az európai felügyeleti hatóságok 
vegyes bizottságával folytatott konzultációt 
követően a Bizottság benyújtja az elemzés 
eredményeit az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. de
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Módosítás 668
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 20XX.X.X-ig [négy évvel az irányelv 
hatálybalépését követően] és azt követően 
legalább kétévente az EBFH további 
jelentéseket készít ezen irányelv 
alkalmazásáról. A jelentés közzététele előtt 
az EBFH egyeztet az EÉPH-val.

törölve

Or. de

Módosítás 669
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 20XX.X.X-ig [négy évvel az irányelv 
hatálybalépését követően] és azt követően 
legalább kétévente az EBFH további 
jelentéseket készít ezen irányelv 
alkalmazásáról. A jelentés közzététele előtt 
az EBFH egyeztet az EÉPH-val.

(3) 20XX.X.X-ig [két évvel az irányelv 
hatálybalépését követően] és azt követően 
évente az EBFH további jelentéseket készít 
ezen irányelv alkalmazásáról. A jelentés 
közzététele előtt az EBFH egyeztet az 
EÉPH-val.

Or. en

Módosítás 670
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 20XX. X X-ig [két évvel az irányelv 
hatálybalépése után] elkészítendő 

törölve
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harmadik jelentésben az EBFH elvégzi a 
biztosítási közvetítők piacai 
struktúrájának értékelését.

Or. de

Módosítás 671
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 3. cikkben említettek szerint az 
EBFH által 20XX. X X-ig [négy évvel az 
irányelv hatálybalépése után] elkészítendő 
jelentés megvizsgálja, hogy a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes hatóságok 
elégséges felhatalmazással és megfelelő 
forrásokkal rendelkeznek-e feladataik 
végrehajtásához.

(5) A 3. cikkben említettek szerint az 
EBFH által 20XX. X X-ig [két évvel az 
irányelv hatálybalépése után] elkészítendő 
jelentés megvizsgálja, hogy a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes hatóságok 
elégséges felhatalmazással és megfelelő 
forrásokkal rendelkeznek-e feladataik 
végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 672
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 3. cikkben említettek szerint az 
EBFH által 20XX. X X-ig [négy évvel az 
irányelv hatálybalépése után] elkészítendő 
jelentés megvizsgálja, hogy a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett illetékes hatóságok 
elégséges felhatalmazással és megfelelő 
forrásokkal rendelkeznek-e feladataik 
végrehajtásához.

(5) A Bizottság megvizsgálja, hogy a 10. 
cikk (1) bekezdésében említett illetékes 
hatóságok elégséges felhatalmazással és 
megfelelő forrásokkal rendelkeznek-e 
feladataik végrehajtásához.

Or. de
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Módosítás 673
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3) bekezdésben említett jelentés 
legalább az alábbiakat vizsgálja:

törölve

a) a biztosítási közvetítők piacának 
struktúrájában bekövetkezett változások;
b) a határokon átnyúló tevékenység 
gyakorlatának változásai;
c) a tanácsadás minőségére és az 
értékesítési módszerek javulására, 
valamint az irányelv által a kis- és 
középvállalkozásként működő biztosítási 
közvetítőkre gyakorolt hatásra vonatkozó 
időközi értékelés.

Or. de

Módosítás 674
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ugyanannak a jelentésnek 
tartalmaznia kell ezen irányelv hatásának 
EBFH általi értékelését is.

törölve

Or. de

Módosítás 675
Olle Schmidt
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Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem életbiztosítási termékek jellemzőit 
azonban figyelembe kell venni a második 
szintű iránymutatásokban. A MiFID II 
irányelv 3. cikkében foglalt hasonló elvvel 
összhangban, az irányelv nemzeti szintű 
végrehajtása során és a közös bizottság 
iránymutatásaiban is ennek megfelelő 
biztosítási rendszert kell mérlegelni. A 
biztosítási befektetési termékekkel 
kapcsolatban biztosítási közvetítést 
folytató személyeknek teljesíteniük kell a 
valamennyi biztosítási szerződésre 
vonatkozó üzletviteli standardokat, 
valamint a biztosítási befektetési termékek 
kibővített előírásait. A biztosítási 
befektetési termékek közvetítésével 
foglalkozó valamennyi személyt biztosítási 
közvetítőként nyilvántartásba kell venni. 

Or. en


