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Ändringsförslag 365
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. För att undvika intressekonflikter ska 
medlemsstaterna fastställa regler som 
säkerställer att försäkringsförmedlare och 
anställda hos försäkringsföretag 
informerar kunden om huruvida de är
(i) förmedlare som företräder en kund 
och, om råd om försäkringar ges, 
huruvida denna rådgivning ges på 
oberoende grund och på grundval av en 
opartisk analys av ett tillräckligt stort 
antal av de försäkringsavtal som är 
tillgängliga på marknaden,
(ii) förmedlare som handlar för och på 
uppdrag av ett eller flera 
försäkringsföretag och, om råd om 
försäkringar ges, huruvida denna 
rådgivning ges på grundval av en analys 
av de produkter som erbjuds av ett eller 
flera försäkringsföretag, eller
(iii) anställda vid ett försäkringsföretag 
och, om råd om försäkringar ges, att 
denna rådgivning endast ges på grundval 
av en analys av de produkter som erbjuds 
av försäkringsföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 366
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt -1 (ny)



PE504.393v01-00 4/166 AM\926838SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. För att undvika intressekonflikter ska 
medlemsstaterna fastställa regler som 
säkerställer att försäkringsförmedlare och 
anställda hos försäkringsföretag 
informerar kunden om huruvida de är
(i) förmedlare som företräder en kund 
och, om råd om försäkringar ges, 
huruvida denna rådgivning ges på 
oberoende grund och på grundval av en 
opartisk analys av ett tillräckligt stort 
antal av de försäkringsavtal som är 
tillgängliga på marknaden,
(ii) förmedlare som handlar för och på 
uppdrag av ett eller flera 
försäkringsföretag och, om råd om 
försäkringar ges, huruvida denna 
rådgivning ges på grundval av en analys 
av de produkter som erbjuds av ett eller 
flera försäkringsföretag, eller
(iii) anställda vid ett försäkringsföretag 
och, om råd om försäkringar ges, att 
denna rådgivning endast ges på grundval 
av en analys av de produkter som erbjuds 
av försäkringsföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 367
Nils Torvalds

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. För att undvika intressekonflikter ska 
medlemsstaterna fastställa regler som 
säkerställer att försäkringsförmedlare och 
anställda hos försäkringsföretag 
informerar kunden om huruvida de är
(i) förmedlare som företräder en kund och 
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huruvida råd om försäkringar ges på 
grundval av en opartisk analys av ett 
tillräckligt stort antal av de 
försäkringsavtal som är tillgängliga på 
marknaden,
(ii) förmedlare som handlar för och på 
uppdrag av ett eller flera 
försäkringsföretag och, om råd om 
försäkringar ges, huruvida denna 
rådgivning ges på grundval av en analys 
av de produkter som erbjuds av ett eller
flera försäkringsföretag, eller
(iii) anställda vid ett försäkringsföretag 
och, om råd om försäkringar ges, att 
denna rådgivning endast ges på grundval 
av en analys av de produkter som erbjuds 
av försäkringsföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 368
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett försäkringsavtal ingås ska 
försäkringsförmedlaren – däribland 
anknutna försäkringsförmedlare – lämna 
information till kunden åtminstone om 
följande:

1. Innan ett försäkringsavtal eller 
försäkringspaket ingås ska 
försäkringsförmedlaren lämna information 
till kunden åtminstone om följande:

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är överensstämmelse med MiFID II.

Ändringsförslag 369
Ramon Tremosa i Balcells
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Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett försäkringsavtal ingås ska 
försäkringsförmedlaren – däribland 
anknutna försäkringsförmedlare – lämna 
information till kunden åtminstone om 
följande:

1. Försäkringsförmedlaren ska innan ett 
försäkringsavtal ingås lämna information 
till kunden åtminstone om följande:

Or. en

Ändringsförslag 370
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett försäkringsavtal ingås ska 
försäkringsförmedlaren – däribland 
anknutna försäkringsförmedlare – lämna 
information till kunden åtminstone om 
följande:

1. Innan ett försäkringsavtal ingås ska 
försäkringsförmedlaren lämna information 
till kunden åtminstone om följande:

Or. en

Motivering

Deklarationsprocessen har strukits. Det är inte nödvändigt att ange typ av förmedlare –
”försäkringsförmedlare” omfattar alla typer.

Ändringsförslag 371
Peter Simon, Udo Bullmann

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om förmedlaren, direkt eller indirekt, a) Om förmedlaren, direkt eller indirekt, 
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innehar mer än 10 % av rösterna eller av 
bolagskapitalet i ett visst 
försäkringsföretag.

innehar en del av rösterna eller av 
bolagskapitalet i ett visst 
försäkringsföretag.

Or. de

Ändringsförslag 372
Peter Simon, Udo Bullmann

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Om ett visst försäkringsföretag eller ett 
moderbolag till ett visst försäkringsföretag, 
direkt eller indirekt, innehar mer än 10 %
av rösterna eller av bolagskapitalet hos 
försäkringsförmedlaren.

b) Om ett visst försäkringsföretag eller ett 
moderbolag till ett visst försäkringsföretag, 
direkt eller indirekt, innehar en del av 
rösterna eller av bolagskapitalet hos 
försäkringsförmedlaren.

Or. de

Ändringsförslag 373
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) förmedlaren ger råd på grundval av en 
opartisk analys, eller

i) förmedlaren ger råd på grundval av en 
bedömning av kundernas behov,
finansiella situation och intresse, eller

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är överensstämmelse med MiFID II.
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Ändringsförslag 374
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) förmedlaren ger råd på grundval av en
opartisk analys, eller

i) förmedlaren ger oberoende råd på 
grundval av en analys av ett tillräckligt 
stort antal av de försäkringsavtal som är 
tillgängliga på marknaden, eller

Or. en

Ändringsförslag 375
Peter Simon, Udo Bullmann

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) förmedlaren ger råd på grundval av en 
opartisk analys, eller

i) förmedlaren erbjuder oberoende 
rådgivning, eller

Or. de

Ändringsförslag 376
Sari Essayah, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) förmedlaren ger råd på grundval av en 
opartisk analys, eller

i) förmedlaren ger oberoende råd på
grundval av en opartisk analys, eller

Or. en
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Ändringsförslag 377
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) förmedlaren ger råd på grundval av en 
opartisk analys, eller

i) förmedlaren ger oberoende råd på
grundval av en opartisk analys, eller

Or. en

Ändringsförslag 378
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) förmedlaren är avtalsenligt förpliktad 
att bedriva 
försäkringsförmedlingsverksamhet 
uteslutande med ett eller flera 
försäkringsföretag, varvid förmedlaren ska 
lämna ut namnen på dessa 
försäkringsföretag, eller

ii) förmedlaren ger råd på grundval av en 
analys av ett begränsat antal 
försäkringsprodukter, varvid förmedlaren 
ska lämna ut namnen på de 
försäkringsföretag med vilka han eller hon 
får bedriva och bedriver verksamhet, eller

Or. en

Ändringsförslag 379
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) förmedlaren inte är avtalsenligt 
förpliktad att bedriva 
försäkringsförmedlingsverksamhet 
uteslutande med ett eller flera 
försäkringsföretag och inte ger råd på 

iii) förmedlaren ger inga råd.
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grundval av en opartisk analys. I så fall 
ska förmedlaren lämna ut namnen på de 
företag med vilka han eller hon får 
bedriva och bedriver verksamhet. 

Or. en

Ändringsförslag 380
Peter Simon, Udo Bullmann

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) förmedlaren inte är avtalsenligt 
förpliktad att bedriva 
försäkringsförmedlingsverksamhet 
uteslutande med ett eller flera 
försäkringsföretag och inte ger råd på 
grundval av en opartisk analys. I så fall 
ska förmedlaren lämna ut namnen på de 
företag med vilka han eller hon får bedriva 
och bedriver verksamhet.

iii) förmedlaren inte är avtalsenligt 
förpliktad att bedriva 
försäkringsförmedlingsverksamhet 
uteslutande med ett eller flera 
försäkringsföretag och inte erbjuder 
oberoende rådgivning. I så fall ska 
förmedlaren lämna ut namnen på de 
företag med vilka han eller hon får bedriva 
och bedriver verksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 381
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) förmedlaren inte är avtalsenligt 
förpliktad att bedriva 
försäkringsförmedlingsverksamhet 
uteslutande med ett eller flera 
försäkringsföretag och inte ger råd på 
grundval av en opartisk analys. I så fall 
ska förmedlaren lämna ut namnen på de 
företag med vilka han eller hon får bedriva 

iii) förmedlaren inte är avtalsenligt 
förpliktad att bedriva 
försäkringsförmedlingsverksamhet 
uteslutande med ett eller flera 
försäkringsföretag och inte ger råd på 
grundval av en bedömning av kundernas 
behov. I så fall ska förmedlaren lämna ut 
namnen på de företag med vilka han eller 
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och bedriver verksamhet. hon får bedriva och bedriver verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 382
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Arten av den ersättning som mottas för 
försäkringsavtalet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 383
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Arten av den ersättning som mottas för 
försäkringsavtalet.

utgår

Or. en

Motivering

Om en förmedlare tar ut avgifter bör kunden alltid informeras om dessa. Kunden bör inte 
heller nekas information om provisioner som en del av beslutsprocessen.

Ändringsförslag 384
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Arten av den ersättning som mottas för
försäkringsavtalet.

d) Arten av den ersättning som kommer att
mottas för det försäkringsavtal som 
erbjuds eller övervägs.

Or. en

Ändringsförslag 385
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Arten av den ersättning som mottas för 
försäkringsavtalet.

d) Arten och beloppet av den ersättning 
som mottas direkt eller indirekt för 
försäkringsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 386
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Arten av den ersättning som mottas för 
försäkringsavtalet.

d) Arten av och storleken på den ersättning 
som mottas för försäkringsavtalet.

Or. de

Ändringsförslag 387
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Arten av den ersättning som mottas för 
försäkringsavtalet.

d) Den exakta arten av den ersättning som 
mottas för försäkringsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 388
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led e – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Uppgift om huruvida förmedlaren 
avseende försäkringsavtalet arbetar

e) Uppgift om huruvida förmedlaren 
avseende försäkringsavtalet och alla 
föreslagna sidotjänster eller produkter
arbetar

Or. en

Ändringsförslag 389
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led e – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) på grundval av en kombination av de 
sätt som anges i led i och ii.

utgår

Or. en

Motivering

Möjligheten att ge oberoende råd bygger i avgörande grad på att förmedlaren får ersättning i 
form av en avgift som betalas av kunden, eftersom förmedlarens ersättning inte ska vara 
beroende av provision som ges av försäkringsföretaget. Förmedlare kan dock förbinda sig till 
en särskild försäkringsgivare, men möjligheten att ”plocka russinen ur kakan” bör även 
uteslutas för att undvika dubbla kostnader för konsumenten och för att främja konkurrens 
mellan förmedlarna. Detta ändringsförslag bygger på ett förslag från 
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konsumentorganisationer.

Ändringsförslag 390
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Om förmedlaren mottar ersättning i 
natura för 
försäkringsförmedlingsverksamhet, arten 
och det direkta och indirekta värdet av 
denna ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 391
Sari Essayah, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Uppgift om huruvida den ersättning 
som mottas för försäkringsavtalet kommer 
från
i) försäkringstagaren,
ii) försäkringsföretaget,
iii) en annan försäkringsförmedlare,
iv) en kombination av i, ii och iii.

Or. en

Ändringsförslag 392
Ramon Tremosa i Balcells
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Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Uppgift om huruvida den ersättning 
som mottas för försäkringsavtalet kommer 
från
i) försäkringstagaren,
ii) försäkringsföretaget,
iii) en annan försäkringsförmedlare,
iv) en kombination av i, ii och iii.

Or. en

Ändringsförslag 393
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I de fall förmedlaren mottar en avgift 
eller en provision av något slag, det fulla 
beloppet av ersättningen för de 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
övervägs eller, om det exakta beloppet inte 
kan fastställas, grunden för beräkning av 
hela avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 394
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I de fall förmedlaren mottar en avgift 
eller en provision av något slag, det fulla 
beloppet av ersättningen för de 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
övervägs eller, om det exakta beloppet inte 
kan fastställas, grunden för beräkning av 
hela avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 395
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I de fall förmedlaren mottar en avgift 
eller en provision av något slag, det fulla 
beloppet av ersättningen för de 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
övervägs eller, om det exakta beloppet inte 
kan fastställas, grunden för beräkning av 
hela avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.

f) Uppgift om huruvida den ersättning 
som mottas för försäkringsavtalet kommer 
från

i) försäkringstagaren,
ii) försäkringsföretaget,
iii) en annan försäkringsförmedlare,
iv) en kombination av i, ii och iii.

Or. en

Ändringsförslag 396
Sławomir Nitras

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I de fall förmedlaren mottar en avgift 
eller en provision av något slag, det fulla 
beloppet av ersättningen för de 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
övervägs eller, om det exakta beloppet inte 
kan fastställas, grunden för beräkning av 
hela avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.

f) Uppgift om huruvida den ersättning 
som mottas för försäkringsavtalet kommer 
från

i) försäkringstagaren,
ii) försäkringsföretaget,
iii) en annan försäkringsförmedlare,
iv) en kombination av i, ii och iii.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 397
Louis Michel

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I de fall förmedlaren mottar en avgift 
eller en provision av något slag, det fulla 
beloppet av ersättningen för de 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
övervägs eller, om det exakta beloppet inte 
kan fastställas, grunden för beräkning av 
hela avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.

f) I de fall förmedlaren mottar en avgift 
eller en provision av något slag, på det 
villkor att denne sörjer för att det råder 
lika villkor för alla distributionskanaler, 
och om detta är nödvändigt och 
proportionerligt, kan en medlemsstat, på 
kundens begärans, ålägga förmedlaren
eller försäkringsföretaget andra 
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informationskrav.

Or. en

Ändringsförslag 398
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I de fall förmedlaren mottar en avgift 
eller en provision av något slag, det fulla
beloppet av ersättningen för de 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
övervägs eller, om det exakta beloppet inte 
kan fastställas, grunden för beräkning av 
hela avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.

f) I de fall förmedlaren mottar en provision 
av något slag för den 
försäkringsförmedling i fråga om 
försäkringsavtal som avses i bilaga I i 
direktiv 2002/83/EG, det fulla
penningbeloppet av provisionen för de 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
övervägs eller, om det exakta beloppet inte 
kan fastställas, grunden för beräkningen.

Or. en

Ändringsförslag 399
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I de fall förmedlaren mottar en avgift 
eller en provision av något slag, det fulla 
beloppet av ersättningen för de 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
övervägs eller, om det exakta beloppet inte 
kan fastställas, grunden för beräkning av 
hela avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.

f) I de fall förmedlaren mottar en avgift 
eller en provision av något slag, en 
översikt över de totala kostnaderna, 
nettoförsäkringspremien samt det fulla 
beloppet av ersättningen för de 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
övervägs eller, om de exakta beloppen inte 
kan fastställas, grunden för beräkning av 
hela avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision
samt ett räkneexempel.
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Or. de

Ändringsförslag 400
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I de fall förmedlaren mottar en avgift 
eller en provision av något slag, det fulla 
beloppet av ersättningen för de 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
övervägs eller, om det exakta beloppet inte 
kan fastställas, grunden för beräkning av 
hela avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.

f) I de fall förmedlaren mottar en
ekonomisk ersättning av något slag, 
inbegripet en avgift eller en provision av 
något slag, det fulla beloppet av 
ersättningen för de försäkringsprodukter 
som erbjuds eller övervägs eller, om det 
exakta beloppet inte kan fastställas, 
grunden för beräkning av hela avgiften 
eller provisionen eller kombinationen av 
avgift och provision.

Or. en

Ändringsförslag 401
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I de fall förmedlaren mottar en avgift
eller en provision av något slag, det fulla 
beloppet av ersättningen för de 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
övervägs eller, om det exakta beloppet inte 
kan fastställas, grunden för beräkning av 
hela avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.

f) I de fall förmedlaren mottar en avgift av 
något slag, det fulla beloppet av avgiften
för de försäkringsprodukter som erbjuds 
eller övervägs eller, om det exakta beloppet 
inte kan fastställas, grunden för beräkning 
av hela avgiften.

Or. en
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Ändringsförslag 402
Nils Torvalds

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Uppgift om huruvida den ersättning 
som mottas för försäkringsavtalet kommer 
från
i) försäkringstagaren,
ii) försäkringsföretaget,
iii) en annan försäkringsförmedlare,
iv) en kombination av i, ii och iii.

Or. en

Ändringsförslag 403
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Om förmedlaren mottar ersättning i 
natura för 
försäkringsförmedlingsverksamhet, arten 
och det ekonomiska värdet av denna 
ersättning.

Or. en

Motivering

Rådgivning om försäkringar bör uteslutande bygga på kundens intressen och inte på 
ersättningsavtal eller förväntad ersättning.

Ändringsförslag 404
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler
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Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Om förmedlaren mottar andra former 
av ersättning för 
försäkringsförmedlingsverksamhet, arten 
och det ekonomiska värdet av denna 
ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 405
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Penningvärdet av alla avgifter som en 
försäkringsförmedlare tar ut av kunden.

Or. en

Ändringsförslag 406
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I de fall provisionen baseras på 
uppnåendet av överenskomna mål eller 
trösklar angående förmedlarens 
försäljning av försäkringar från en viss 
försäkringsgivare, uppgift om dessa mål 
eller trösklar samt de belopp som ska 
utbetalas när de uppnås.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 407
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I de fall provisionen baseras på 
uppnåendet av överenskomna mål eller 
trösklar angående förmedlarens 
försäljning av försäkringar från en viss 
försäkringsgivare, uppgift om dessa mål 
eller trösklar samt de belopp som ska 
utbetalas när de uppnås.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 408
Louis Michel

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I de fall provisionen baseras på 
uppnåendet av överenskomna mål eller 
trösklar angående förmedlarens 
försäljning av försäkringar från en viss 
försäkringsgivare, uppgift om dessa mål 
eller trösklar samt de belopp som ska 
utbetalas när de uppnås.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 409
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I de fall provisionen baseras på 
uppnåendet av överenskomna mål eller 
trösklar angående förmedlarens 
försäljning av försäkringar från en viss 
försäkringsgivare, uppgift om dessa mål 
eller trösklar samt de belopp som ska 
utbetalas när de uppnås.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 410
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I de fall provisionen baseras på 
uppnåendet av överenskomna mål eller 
trösklar angående förmedlarens 
försäljning av försäkringar från en viss 
försäkringsgivare, uppgift om dessa mål 
eller trösklar samt de belopp som ska 
utbetalas när de uppnås.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 411
Sławomir Nitras

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I de fall provisionen baseras på 
uppnåendet av överenskomna mål eller 
trösklar angående förmedlarens 
försäljning av försäkringar från en viss 
försäkringsgivare, uppgift om dessa mål 

utgår
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eller trösklar samt de belopp som ska 
utbetalas när de uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 412
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I de fall provisionen baseras på 
uppnåendet av överenskomna mål eller 
trösklar angående förmedlarens 
försäljning av försäkringar från en viss 
försäkringsgivare, uppgift om dessa mål 
eller trösklar samt de belopp som ska 
utbetalas när de uppnås.

g) Om förmedlaren ska ersättas genom en 
provision ska denne

a) informera kunden om detta belopp 
eller, om det exakta beloppet inte kan 
fastställas, grunden för beräkning av 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision, 
om kunden begär detta,
b) informera kunden om dennes rätt att 
begära den information som avses i led a.

Or. en

Ändringsförslag 413
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I de fall provisionen baseras på 
uppnåendet av överenskomna mål eller 
trösklar angående förmedlarens försäljning 

g) Provisioner baserade på uppnåendet av 
överenskomna mål eller trösklar angående 
förmedlarens försäljning av försäkringar 
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av försäkringar från en viss 
försäkringsgivare, uppgift om dessa mål 
eller trösklar samt de belopp som ska 
utbetalas när de uppnås.

från en viss försäkringsgivare är 
förbjudna. Om förmedlaren ska ersättas 
genom en provision ska denne tydligt 
informera kunden om beloppet och 
grunden för beräkningen av en sådan 
provision.

Or. en

Ändringsförslag 414
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I de fall provisionen baseras på 
uppnåendet av överenskomna mål eller 
trösklar angående förmedlarens försäljning 
av försäkringar från en viss 
försäkringsgivare, uppgift om dessa mål 
eller trösklar samt de belopp som ska 
utbetalas när de uppnås.

g) Om provisionen baseras på uppnåendet 
av på i förväg överenskomna mål eller 
trösklar för volymen av förmedlarens 
försäljning av försäkringar från
försäkringsgivaren.

Or. en

Ändringsförslag 415
Sławomir Nitras

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Försäljningskostnaderna för 
försäkringsprodukten.

Or. en

Ändringsförslag 416
Sari Essayah



PE504.393v01-00 26/166 AM\926838SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 f och 
under en period av fem år från den dag då 
detta direktiv träder i kraft ska en 
förmedlare av försäkringsavtal som inte 
ingår i någon av de klasser som anges i 
bilaga I till direktiv 2002/83/EG, innan ett 
försäkringsavtal ingås och om 
förmedlaren ersätts genom en avgift eller 
provision,

utgår

(a) informera kunden om detta belopp 
eller, om det exakta beloppet inte kan 
fastställas, grunden för beräkning av 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision, 
om kunden begär detta,
(b) informera kunden om dennes rätt att 
begära den information som avses i led a.

Or. en

Ändringsförslag 417
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 f och 
under en period av fem år från den dag då 
detta direktiv träder i kraft ska en 
förmedlare av försäkringsavtal som inte 
ingår i någon av de klasser som anges i 
bilaga I till direktiv 2002/83/EG, innan ett 
försäkringsavtal ingås och om 
förmedlaren ersätts genom en avgift eller 
provision,

utgår

(a) informera kunden om detta belopp 
eller, om det exakta beloppet inte kan 



AM\926838SV.doc 27/166 PE504.393v01-00

SV

fastställas, grunden för beräkning av 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision, 
om kunden begär detta,
(b) informera kunden om dennes rätt att 
begära den information som avses i led a.

Or. de

Ändringsförslag 418
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 f och 
under en period av fem år från den dag då 
detta direktiv träder i kraft ska en 
förmedlare av försäkringsavtal som inte 
ingår i någon av de klasser som anges i 
bilaga I till direktiv 2002/83/EG, innan ett
försäkringsavtal ingås och om 
förmedlaren ersätts genom en avgift eller 
provision,

utgår

(a) informera kunden om detta belopp 
eller, om det exakta beloppet inte kan 
fastställas, grunden för beräkning av 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision, 
om kunden begär detta,
(b) informera kunden om dennes rätt att 
begära den information som avses i led a.

Or. en

Ändringsförslag 419
Louis Michel

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 f och 
under en period av fem år från den dag då 
detta direktiv träder i kraft ska en 
förmedlare av försäkringsavtal som inte 
ingår i någon av de klasser som anges i 
bilaga I till direktiv 2002/83/EG, innan ett 
försäkringsavtal ingås och om 
förmedlaren ersätts genom en avgift eller 
provision,

utgår

(a) informera kunden om detta belopp 
eller, om det exakta beloppet inte kan 
fastställas, grunden för beräkning av 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision, 
om kunden begär detta,
(b) informera kunden om dennes rätt att 
begära den information som avses i led a.

Or. en

Ändringsförslag 420
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 f och 
under en period av fem år från den dag då 
detta direktiv träder i kraft ska en 
förmedlare av försäkringsavtal som inte 
ingår i någon av de klasser som anges i 
bilaga I till direktiv 2002/83/EG, innan ett 
försäkringsavtal ingås och om 
förmedlaren ersätts genom en avgift eller 
provision,

utgår

(a) informera kunden om detta belopp 
eller, om det exakta beloppet inte kan 
fastställas, grunden för beräkning av 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision, 
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om kunden begär detta,
(b) informera kunden om dennes rätt att 
begära den information som avses i led a.

Or. en

Ändringsförslag 421
Sławomir Nitras

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 f och 
under en period av fem år från den dag då 
detta direktiv träder i kraft ska en 
förmedlare av försäkringsavtal som inte 
ingår i någon av de klasser som anges i 
bilaga I till direktiv 2002/83/EG, innan ett 
försäkringsavtal ingås och om 
förmedlaren ersätts genom en avgift eller 
provision,

utgår

(a) informera kunden om detta belopp 
eller, om det exakta beloppet inte kan 
fastställas, grunden för beräkning av 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision, 
om kunden begär detta,
(b) informera kunden om dennes rätt att 
begära den information som avses i led a.

Or. en

Ändringsförslag 422
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 f och 2. Tre år efter den dag då detta direktiv 
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under en period av fem år från den dag då 
detta direktiv träder i kraft ska en 
förmedlare av försäkringsavtal som inte 
ingår i någon av de klasser som anges i 
bilaga I till direktiv 2002/83/EG, innan ett 
försäkringsavtal ingås och om 
förmedlaren ersätts genom en avgift eller 
provision,

träder i kraft ska en förmedlare av 
försäkringsavtal, för förmedling i fråga 
om försäkringsavtal som inte ingår i någon 
av de klasser som anges i bilaga I till 
direktiv 2002/83/EG,

Or. en

Ändringsförslag 423
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 f och 
under en period av fem år från den dag då 
detta direktiv träder i kraft ska en
förmedlare av försäkringsavtal som inte 
ingår i någon av de klasser som anges i 
bilaga I till direktiv 2002/83/EG, innan ett 
försäkringsavtal ingås och om förmedlaren 
ersätts genom en avgift eller provision,

2. Förmedlare av försäkringsavtal som inte 
ingår i någon av de klasser som anges i 
bilaga I till direktiv 2002/83/EG ska, innan 
ett försäkringsavtal ingås och om 
förmedlaren ersätts genom en avgift eller 
provision,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att främja insyn i försäkringsförmedlares ersättningar.

Ändringsförslag 424
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) informera kunden om detta belopp 
eller, om det exakta beloppet inte kan 

utgår
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fastställas, grunden för beräkning av 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision, 
om kunden begär detta,

Or. en

Ändringsförslag 425
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) informera kunden om detta belopp 
eller, om det exakta beloppet inte kan 
fastställas, grunden för beräkning av 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision, 
om kunden begär detta,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 426
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) informera kunden om detta belopp
eller, om det exakta beloppet inte kan 
fastställas, grunden för beräkning av 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision,
om kunden begär detta,

(a) informera kunden om detta belopp, dvs.
om alla faktiska kostnader, vilka består av 
kostnader för ingående av kontrakt och 
förmedlingskostnader uttryckta i 
penningvärde; om 
förmedlingskostnaderna inte kan 
uttryckas i penningvärde ska dessa 
kostnader anges som en procentandel av 
kundens årliga bidrag; kunden ska genom 
ett årligt meddelande informeras om 
respektive årliga kostnader uttryckta i 
penningvärde; Eiopa ska utarbeta förslag 
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till tekniska standarder för genomförande 
av detta riktmärke för provisioner för de 
olika kategorierna av 
försäkringsprodukter.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 427
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) informera kunden om detta belopp
eller, om det exakta beloppet inte kan 
fastställas, grunden för beräkning av
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision, 
om kunden begär detta,

(a) informera kunden om beloppet av alla 
provisioner eller, om det exakta beloppet 
inte kan fastställas, grunden för beräkning 
av alla provisioner, om kunden begär 
detta,

Or. en

Ändringsförslag 428
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) informera kunden om detta belopp eller, (a) informera kunden om detta belopp eller, 
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om det exakta beloppet inte kan fastställas, 
grunden för beräkning av avgiften eller 
provisionen eller kombinationen av avgift 
och provision, om kunden begär detta,

om det exakta beloppet inte kan fastställas, 
grunden för beräkning av avgiften eller 
provisionen eller kombinationen av avgift 
och provision,

Or. en

Ändringsförslag 429
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) informera kunden om dennes rätt att 
begära den information som avses i led a.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 430
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) informera kunden om dennes rätt att 
begära den information som avses i led a.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 431
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkringsföretaget eller utgår
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försäkringsförmedlaren ska också 
informera kunden om arten av och 
grunden för beräkning av alla rörliga 
ersättningar som erhålls av dess anställda 
för distribution och handläggning av 
försäkringsprodukten i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 432
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren ska också 
informera kunden om arten av och 
grunden för beräkning av alla rörliga 
ersättningar som erhålls av dess anställda 
för distribution och handläggning av 
försäkringsprodukten i fråga.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 433
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren ska också 
informera kunden om arten av och 
grunden för beräkning av alla rörliga 
ersättningar som erhålls av dess anställda 
för distribution och handläggning av 
försäkringsprodukten i fråga.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 434
Louis Michel

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren ska också 
informera kunden om arten av och 
grunden för beräkning av alla rörliga 
ersättningar som erhålls av dess anställda 
för distribution och handläggning av 
försäkringsprodukten i fråga.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 435
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkringsföretaget eller
försäkringsförmedlaren ska också 
informera kunden om arten av och 
grunden för beräkning av alla rörliga 
ersättningar som erhålls av dess anställda 
för distribution och handläggning av 
försäkringsprodukten i fråga.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 436
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren ska också 
informera kunden om arten av och 
grunden för beräkning av alla rörliga 
ersättningar som erhålls av dess anställda 
för distribution och handläggning av 
försäkringsprodukten i fråga.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 437
Sławomir Nitras

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren ska också 
informera kunden om arten av och 
grunden för beräkning av alla rörliga 
ersättningar som erhålls av dess anställda 
för distribution och handläggning av 
försäkringsprodukten i fråga.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 438
Peter Simon, Udo Bullmann

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren ska också 
informera kunden om arten av och grunden 
för beräkning av alla rörliga ersättningar 
som erhålls av dess anställda för 

3. Försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren ska också på ett 
tydligt sätt informera kunden om arten av 
och storleken på samt grunden för 
beräkning av alla rörliga ersättningar som 
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distribution och handläggning av 
försäkringsprodukten i fråga.

erhålls av dess anställda för distribution 
och handläggning av försäkringsprodukten 
i fråga.

Or. de

Ändringsförslag 439
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren ska också 
informera kunden om arten av och grunden 
för beräkning av alla rörliga ersättningar 
som erhålls av dess anställda för 
distribution och handläggning av 
försäkringsprodukten i fråga.

3. Försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren ska också 
informera kunden om arten av och grunden 
för beräkning av alla rörliga ersättningar 
som erhålls av dess anställda för 
distribution och handläggning av 
försäkringsprodukten i fråga samt övriga 
föreslagna sidotjänster eller produkter.

Or. en

Ändringsförslag 440
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Även i de fall kunden gör betalningar 
inom ramen för försäkringsavtalet efter 
dess ingående, ska försäkringsföretaget 
eller försäkringsförmedlaren lämna 
information i enlighet med denna artikel i 
samband med varje sådan betalning.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 441
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Även i de fall kunden gör betalningar 
inom ramen för försäkringsavtalet efter 
dess ingående, ska försäkringsföretaget 
eller försäkringsförmedlaren lämna 
information i enlighet med denna artikel i 
samband med varje sådan betalning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 442
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Även i de fall kunden gör betalningar 
inom ramen för försäkringsavtalet efter 
dess ingående, ska försäkringsföretaget 
eller försäkringsförmedlaren lämna 
information i enlighet med denna artikel i 
samband med varje sådan betalning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 443
Sławomir Nitras

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Även i de fall kunden gör betalningar 
inom ramen för försäkringsavtalet efter 

utgår
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dess ingående, ska försäkringsföretaget 
eller försäkringsförmedlaren lämna 
information i enlighet med denna artikel i 
samband med varje sådan betalning.

Or. en

Ändringsförslag 444
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Även i de fall kunden gör betalningar
inom ramen för försäkringsavtalet efter 
dess ingående, ska försäkringsföretaget 
eller försäkringsförmedlaren lämna 
information i enlighet med denna artikel i 
samband med varje sådan betalning.

4. Även i de fall kunden efter avtalets 
ingående gör andra betalningar för 
försäkringsavtalet än betalningar 
relaterade till upprätthållandet av 
garantin, ska försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren lämna information 
i enlighet med denna artikel i samband med 
varje sådan betalning.

Or. en

Ändringsförslag 445
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Även i de fall kunden gör betalningar
inom ramen för försäkringsavtalet efter 
dess ingående, ska försäkringsföretaget 
eller försäkringsförmedlaren lämna 
information i enlighet med denna artikel i 
samband med varje sådan betalning.

4. Även i de fall kunden gör betalningar 
inom ramen för försäkringsavtalet efter 
dess ingående, ska försäkringsföretaget 
eller försäkringsförmedlaren informera 
kunden om nettoförsäkringspremien och 
beloppet för ersättningen och lämna 
information i enlighet med denna artikel i 
samband med varje sådan betalning.

Or. de
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Ändringsförslag 446
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska se till att det sätt 
på vilket en försäkringsförmedlare eller 
ett försäkringsföretag ger ersättning till 
sin personal, utsedda representanter eller 
andra försäkringsförmedlare inte hindrar 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget från att uppfylla sin 
skyldighet att agera i kundens bästa 
intresse enligt artikel 15, och 
medlemsstaterna ska kräva att 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag vidtar alla lämpliga 
åtgärder för att identifiera och hantera 
intressekonflikter mellan å ena sidan dem 
själva eller varje annan person med direkt 
eller indirekt koppling till dem och å 
andra sidan deras kunder, samt tillämpa 
effektiva organisatoriska och 
administrativa förfaranden för detta 
ändamål.
Om dessa åtgärder inte är tillräckliga för 
att med rimliga garantier förebygga 
förekomsten av konflikten, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget vägra göra affärer 
oavsett om kunden gett sitt medgivande.

Or. en

Ändringsförslag 447
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 34 i fråga om åtgärder för att 
säkerställa att försäkringsföretag följer de 
principer som anges i denna artikel när de 
tillhandahåller försäkringsförmedling 
eller sidotjänster till sina kunder, 
inbegripet de villkor som informationen 
måste uppfylla för att vara rättvis, tydlig 
och inte vilseledande, närmare uppgifter 
om innehållet och formatet för 
informationen till kunder avseende 
värdepappersföretag och deras tjänster, 
kriterierna för att bedöma olika 
försäkringsgivare och 
produktleverantörer som tillhandahåller 
försäkringsrådgivning på oberoende 
grund, och kriterierna för att bedöma hur 
företag som mottar incitament uppfyller 
förpliktelserna att agera hederligt, rättvist 
och professionellt i kundernas bästa 
intresse. I dessa delegerade akter ska 
följande beaktas:
(a) Arten av den eller de tjänster som 
erbjuds eller tillhandahålls kunden eller 
den potentiella kunden, med beaktande av 
transaktionernas typ, föremål, storlek och 
frekvens.
(b) Arten av de försäkringsprodukter och 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag som erbjuds eller 
övervägs.
(c) Kundens, eller den potentiella 
kundens, ställning som icke-professionell 
eller professionell kund.

Or. en

Motivering

Asymmetrisk information mellan kunder och försäkringsförmedlare och betalning av 
provision av försäkringsföretag till förmedlare påverkar för närvarande kvaliteten på 
försäkringsrådgivningen negativt. Detta hämmar ett kostnadseffektivt och resultatorienterat 
tillhandahållande av produkter till konsumenterna. Mot bakgrund av aktuella läget när det 
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gäller den politiska debatten om frågan i Europa, samt för att beakta behovet av effektivt och 
samstämt regelverk, är en korrekt anpassning av det andra direktivet om 
försäkringsförmedling till MiFID en effektiv strategi

Ändringsförslag 448
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Medlemsstaterna ska se till att 
försäkringsföretag eller 
försäkringsförmedlare i synnerhet inte 
ska anses uppfylla sina skyldigheter enligt 
artikel 24 eller enligt denna artikel när de 
betalar en annan person än kunden eller 
mottar en avgift eller provision, eller ger 
eller mottar en naturaförmån i samband 
med tillhandahållandet av en 
försäkringstjänst med investeringsinslag 
eller en sidotjänst av någon annan än 
kunden, i andra fall än då betalningen av 
avgiften eller provisionen, eller 
tillhandahållandet av naturaförmånen är 
utformad för att förbättra kvaliteten på 
den relevanta tjänsten till kunden och inte 
förhindrar att företaget uppfyller sina 
förpliktelser att agera hederligt, rättvist 
och professionellt i kundens bästa 
intresse, och då detta
(a) överförs till investeraren tillsammans 
med en dokumentation som specificerar 
alla tjänster och den avgift eller provision 
som är förknippad med den,
(b) möjliggör eller krävs för 
tillhandahållandet av försäkringstjänster 
med investeringsinslag, till exempel 
depåkostnader, avvecklings- och 
växlingsavgifter, lagstadgade avgifter, och 
som genom sin art inte kan strida mot 
försäkringsförmedlarens eller 
försäkringsföretagets förpliktelser att 
handla hederligt, rättvist och 
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professionellt i enlighet med kundernas 
bästa intresse, eller
(c) då förekomsten, arten och beloppet, 
eller då beloppet inte kan fastställas, 
metoden för att beräkna detta belopp, 
klart och tydligt meddelas kunden på ett 
begripligt sätt innan tjänsten i fråga 
tillhandahålls,
såvida inte medlemsstaterna föreskriver 
att kraven i denna punkt endast är 
uppfyllda när värdet av avgiften, 
provisionen eller naturaförmånen 
överförs till kunden.

Or. en

Motivering

Asymmetrisk information mellan kunder och försäkringsförmedlare och betalning av 
provision av försäkringsföretag till förmedlare påverkar för närvarande kvaliteten på 
försäkringsrådgivningen mycket negativt. Detta hämmar ett kostnadseffektivt och 
resultatorienterat tillhandahållande av produkter till konsumenterna. Mot bakgrund av 
aktuella läget när det gäller den politiska debatten om frågan i Europa, samt för att beakta 
behovet av ett effektivt och samstämt regelverk, är en korrekt anpassning av det andra 
direktivet om försäkringsförmedling till MiFID en effektiv strategi

Ändringsförslag 449
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4c. Försäkringsföretag ska erbjuda 
försäkringsförmedlare sina produkter till 
nettopris, dvs. som nettoprissatta 
försäkringar. Denna nettoprissatta 
försäkringsprodukter ska inte innehålla 
några förmedlingskostnader.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att öka konkurrensen på marknaden för 
försäkringsförmedling. Nettoprissatta försäkringsprodukter (dvs. produkter med ett pris som 
exkluderar förmedlingskostnaderna) skulle förbättra tillhandahållandet av produkter för 
förmedlarna som skulle arbeta på avgiftsbasis och inte ha rätt att motta provision, vilket
skulle främja konkurrensen mellan förmedlare. Detta ändringsförslag bygger på ett bidrag 
från professor Schwintowski (Humboldtuniversitetet i Berlin).

Ändringsförslag 450
Sari Essayah, Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. 
I dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Lämpliga kriterier för fastställande av 
hur kunden ska informeras om 
ersättningar till förmedlaren – inklusive 
prestationsbaserade provisioner – i 
enlighet med punkt 1 f och g och punkt 2 i 
denna artikel.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
särskilt grunden för beräkning av hela 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.
(c) De åtgärder som 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag rimligen kan förväntas 
vidta för att informera kunder om sina 
ersättningar.

Or. en

Ändringsförslag 451
Jean-Paul Gauzès
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Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. 
I dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Lämpliga kriterier för fastställande av 
hur kunden ska informeras om 
ersättningar till förmedlaren – inklusive 
prestationsbaserade provisioner – i 
enlighet med punkt 1 f och g och punkt 2 i 
denna artikel.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
särskilt grunden för beräkning av hela 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.
(c) De åtgärder som 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag rimligen kan förväntas 
vidta för att informera kunder om sina 
ersättningar.

Or. en

Ändringsförslag 452
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. 
I dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Lämpliga kriterier för fastställande av 
hur kunden ska informeras om 
ersättningar till förmedlaren – inklusive 
prestationsbaserade provisioner – i 
enlighet med punkt 1 f och g och punkt 2 i 
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denna artikel.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
särskilt grunden för beräkning av hela 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.
(c) De åtgärder som 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag rimligen kan förväntas 
vidta för att informera kunder om sina 
ersättningar.

Or. en

Ändringsförslag 453
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. 
I dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Lämpliga kriterier för fastställande av 
hur kunden ska informeras om 
ersättningar till förmedlaren – inklusive 
prestationsbaserade provisioner –
i enlighet med punkt 1 f och g och punkt 2 
i denna artikel.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
särskilt grunden för beräkning av hela 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.
(c) De åtgärder som 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag rimligen kan förväntas 
vidta för att informera kunder om sina 
ersättningar.

Or. en
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Ändringsförslag 454
Sławomir Nitras

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. 
I dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Lämpliga kriterier för fastställande av 
hur kunden ska informeras om 
ersättningar till förmedlaren – inklusive 
prestationsbaserade provisioner –
i enlighet med punkt 1 f och g och punkt 2 
i denna artikel.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
särskilt grunden för beräkning av hela 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.
(c) De åtgärder som 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag rimligen kan förväntas 
vidta för att informera kunder om sina 
ersättningar.

Or. en

Ändringsförslag 455
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. 
I dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

5. Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn för att specificera 
följande:

Or. en
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Ändringsförslag 456
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Lämpliga kriterier för fastställande av 
hur kunden ska informeras om 
ersättningar till förmedlaren – inklusive 
prestationsbaserade provisioner –
i enlighet med punkt 1 f och g och punkt 2 
i denna artikel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 457
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
särskilt grunden för beräkning av hela 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 458
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
särskilt grunden för beräkning av hela 

utgår
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avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.

Or. en

Ändringsförslag 459
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De åtgärder som 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag rimligen kan förväntas 
vidta för att informera kunder om sina 
ersättningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 460
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Eiopa ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den [...]*.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta tekniska standarder för 
genomförande i enlighet med artikel 10 i 
förordning (EU) nr 1094/2010.
_______________
* EUT, för in datum: 18 månader från 
dagen för detta direktivs ikraftträdande.

Or. en
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Ändringsförslag 461
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Offentliggörande av information

Medlemsstaterna kan föreskriva eller 
behålla mer långtgående 
informationskrav för 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag när det gäller beloppet 
av ersättningar, avgifter, provisioner eller 
naturaförmåner vid rådgivning, under 
förutsättning att medlemsstaten ser till att 
det råder lika villkor mellan alla 
distributionskanaler och att konkurrensen 
inte snedvrids samt att 
unionslagstiftningen efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 462
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 18 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådgivning och standarder för försäljning 
utan rådgivning 

Rådgivning och standarder

Or. en

Ändringsförslag 463
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 18 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådgivning och standarder för försäljning 
utan rådgivning 

Rådgivning och standarder för försäljning 

Or. fr

Ändringsförslag 464
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett försäkringsavtal ingås ska 
försäkringsförmedlaren – däribland 
anknutna försäkringsförmedlare – eller 
försäkringsföretaget på grundval av de 
uppgifter kunden har lämnat

1. Om rådgivning ges innan ett 
försäkringsavtal ingås ska 
försäkringsförmedlaren på grundval av de 
uppgifter kunden har lämnat

Or. en

Ändringsförslag 465
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett försäkringsavtal ingås ska 
försäkringsförmedlaren – däribland 
anknutna försäkringsförmedlare – eller 
försäkringsföretaget på grundval av de 
uppgifter kunden har lämnat

1. Innan ett försäkringsavtal ingås ska 
försäkringsförmedlaren – däribland 
anknutna försäkringsförmedlare – eller 
försäkringsföretaget på grundval av en 
bedömning som gjorts i kundens bästa 
intresse

Or. en
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Ändringsförslag 466
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett försäkringsavtal ingås ska 
försäkringsförmedlaren – däribland 
anknutna försäkringsförmedlare – eller 
försäkringsföretaget på grundval av de 
uppgifter kunden har lämnat

1. Om rådgivning ges innan ett 
försäkringsavtal ingås ska 
försäkringsförmedlaren – däribland 
anknutna försäkringsförmedlare – eller 
försäkringsföretaget på grundval av de 
uppgifter kunden har lämnat

Or. en

Ändringsförslag 467
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett försäkringsavtal ingås ska 
försäkringsförmedlaren – däribland 
anknutna försäkringsförmedlare – eller 
försäkringsföretaget på grundval av de 
uppgifter kunden har lämnat

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 468
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) identifiera kundens krav och behov, (Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Ändringsförslag 469
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) identifiera kundens krav och behov, (Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 470
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ange för kunden skälen till varje råd som 
ges beträffande en viss bestämd 
försäkringsprodukt, om sådana råd ges.

b) ange för kunden skälen till varje råd som 
ges beträffande en viss bestämd 
försäkringsprodukt.

Or. en

Ändringsförslag 471
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ange för kunden skälen till varje råd som 
ges beträffande en viss bestämd 
försäkringsprodukt, om sådana råd ges.

b) ange för kunden de olika försäkringar 
som värderats och skälen till varje råd som 
ges beträffande en viss bestämd 
försäkringsprodukt, om sådana råd ges.

Or. en
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Ändringsförslag 472
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ange för kunden skälen till varje råd som 
ges beträffande en viss bestämd 
försäkringsprodukt, om sådana råd ges.

b) ange för kunden skälen till varje råd som 
ges beträffande en viss bestämd 
försäkringsprodukt.

Or. fr

Ändringsförslag 473
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ange för kunden skälen till varje råd som 
ges beträffande en viss bestämd 
försäkringsprodukt, om sådana råd ges.

b) ange för kunden skälen till varje råd som 
ges beträffande en viss bestämd 
försäkringsprodukt.

Or. en

Ändringsförslag 474
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ange för kunden skälen till varje råd 
som ges beträffande en viss bestämd 
försäkringsprodukt, om sådana råd ges.

b) om råd ges, ange för kunden skälen till
de råd som ges beträffande en viss bestämd 
försäkringsprodukt.

Or. en
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Ändringsförslag 475
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1 b ska inte tillämpas när 
kunderna
a) uttryckligen avstår från rådgivningen 
eller
b) enbart använder sig av 
distanskommunikation för att ingå avtalet 
(i den mening som avses i artikel 2 a i 
direktivet om distansförsäljning av 
finansiella tjänster till konsumenter), 
såvida kunderna inte uttryckligen anger 
att de vill ha rådgivning.

Or. de

(Kompletterar ändringsförslag 76.)

Ändringsförslag 476
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De uppgifter som avses i punkt 1 a och b 
ska anpassas till den erbjudna 
försäkrings produktens komplexitet och 
graden av ekonomisk risk för kunden.

2. De uppgifter som avses i punkt 1 a och b 
ska anpassas till den erbjudna 
försäkringsproduktens komplexitet och 
graden av ekonomisk risk för kunden och
ange vad som inte täcks av den föreslagna 
försäkringsprodukten.

Or. en
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Motivering

Anpassning till PRIPS.

Ändringsförslag 477
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De uppgifter som avses i punkt 1 a och b 
ska anpassas till den erbjudna 
försäkrings produktens komplexitet och 
graden av ekonomisk risk för kunden.

2. De uppgifter som avses i punkt 1 a och b 
ska anpassas till den erbjudna 
försäkringsproduktens komplexitet och 
graden av ekonomisk risk för kunden,
oavsett vilken distributionskanal som 
väljs.

Or. en

Ändringsförslag 478
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När rådgivning ges ska 
medlemsstaterna se till att denna 
rådgivning utgör en tjänst som är åtskild 
från försäljningen av en försäkring, och 
att en sådan tjänst endast kan 
marknadsföras som rådgivning om
(a) rådgivaren har lämplig 
yrkeskompetens, och
(b) en särskild ersättning för 
rådgivningen en endast får begäras om 
skyldigheten att betala en ersättning och 
beräkningen av denna meddelats 
konsumenten. 
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Or. en

Ändringsförslag 479
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När försäkringsförmedlaren eller
försäkringsföretaget informerar kunden om
att de ger råd på grundval av en opartisk 
analys, ska de ge detta råd på grundval av 
en analys av ett så stort antal av de 
försäkringsavtal som finns på marknaden 
som gör det möjligt för dem att ge en 
rekommendation i enlighet med 
yrkesmässiga kriterier om vilket 
försäkringsavtal som skulle passa 
kundens behov.

3. När försäkringsförmedlaren eller
försäkringsföretaget informerar kunden om
att råd om försäkringar ges på oberoende 
grund ska följande gälla:

a) De ska göra en grundlig bedömning av 
den relevanta marknaden som gör det 
möjligt för dem att ge en rekommendation 
i enlighet med yrkesmässiga kriterier om 
vilket försäkringsavtal som skulle passa 
kundens behov. Försäkringsprodukterna 
bör vara diversifierade med avseende på 
deras typ och berörda försäkringsgivare 
eller produktleverantörer och det bör inte 
röra sig om enbart sådana 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
tillhandahålls av enheter som har nära 
förbindelser med försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget.
b) De måste ge kunderna full och opartisk 
rådgivning.
c) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får de inte godta eller ta emot 
avgifter, provisioner eller andra 
penningersättningar, motsvarande 
fördelar eller andra incitament som 
utbetalas eller lämnas av en tredje part 
eller av en person som agerar för en 
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tredje parts räkning.

Or. de

Ändringsförslag 480
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget informerar kunden 
om att de ger råd på grundval av en 
opartisk analys, ska de ge detta råd på 
grundval av en analys av ett så stort antal 
av de försäkringsavtal som finns på 
marknaden som gör det möjligt för dem att 
ge en rekommendation i enlighet med 
yrkesmässiga kriterier om vilket 
försäkringsavtal som skulle passa kundens 
behov.

3. När försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ger råd ska de ge detta 
råd på grundval av en analys av ett så stort 
antal av de försäkringsavtal som finns på 
marknaden som gör det möjligt för dem att 
ge en personlig rekommendation i
konsumentens intresse i enlighet med 
yrkesmässiga kriterier om vilket 
försäkringsavtal som bäst skulle passa 
kundens behov.

Or. en

Ändringsförslag 481
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget informerar kunden 
om att de ger råd på grundval av en 
opartisk analys, ska de ge detta råd på 
grundval av en analys av ett så stort antal 
av de försäkringsavtal som finns på 
marknaden som gör det möjligt för dem att 
ge en rekommendation i enlighet med 
yrkesmässiga kriterier om vilket 
försäkringsavtal som skulle passa kundens 

3. När försäkringsförmedlaren informerar 
kunden om att de ger råd på grundval av en 
opartisk analys, ska de ge detta råd på 
grundval av en analys av ett så stort antal 
av de försäkringsavtal som finns på 
marknaden som gör det möjligt för dem att 
ge en rekommendation i enlighet med 
yrkesmässiga kriterier om vilket 
försäkringsavtal som skulle passa kundens 
behov.
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behov.

Or. en

Ändringsförslag 482
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget informerar kunden 
om att de ger råd på grundval av en 
opartisk analys, ska de ge detta råd på 
grundval av en analys av ett så stort antal 
av de försäkringsavtal som finns på 
marknaden som gör det möjligt för dem att 
ge en rekommendation i enlighet med 
yrkesmässiga kriterier om vilket 
försäkringsavtal som skulle passa kundens 
behov.

3. När försäkringsförmedlaren informerar 
kunden om att de ger råd på grundval av en 
opartisk analys, ska de ge detta råd på 
grundval av en analys av ett så stort antal 
av de försäkringsavtal som finns på 
marknaden som gör det möjligt för dem att 
ge en rekommendation i enlighet med 
yrkesmässiga kriterier om vilket 
försäkringsavtal som skulle passa kundens 
behov.

Or. en

Ändringsförslag 483
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget informerar kunden om 
att de ger råd på grundval av en opartisk 
analys, ska de ge detta råd på grundval av 
en analys av ett så stort antal av de 
försäkringsavtal som finns på marknaden 
som gör det möjligt för dem att ge en 
rekommendation i enlighet med 
yrkesmässiga kriterier om vilket 
försäkringsavtal som skulle passa kundens 

3. När försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget informerar kunden om 
att de tillhandahåller råd på grundval av 
en opartisk analys, ska de tillhandahålla
detta råd på grundval av en analys av ett så 
stort antal av de försäkringsavtal som finns 
på marknaden som gör det möjligt för dem 
att ge en rekommendation i enlighet med 
yrkesmässiga kriterier om vilket 
försäkringsavtal som skulle passa kundens 
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behov. behov.

Or. en

Ändringsförslag 484
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan ett avtal ingås och oavsett om 
rådgivning sker, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ge kunden relevant 
information om försäkringsprodukten på 
ett förståeligt sätt så att denne kan fatta ett 
välgrundat beslut, samtidigt som de beaktar 
försäkringsproduktens komplexitet och 
typen av kund.

4. Innan ett avtal ingås och oavsett om 
rådgivning tillhandahålls, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget tillhandahålla kunden 
relevant information om 
försäkringsprodukten på ett förståeligt sätt i 
en basfaktahandling så att denne kan fatta 
ett välgrundat beslut, samtidigt som de 
beaktar försäkringsproduktens komplexitet 
och typen av kund. Informationen ska 
tillhandahållas på ett standardiserat 
informationsblad och på ett lättförståeligt 
språk, och ska omfatta den viktigaste 
informationen om försäkringsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 485
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan ett avtal ingås och oavsett om 
rådgivning sker, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ge kunden relevant 
information om försäkringsprodukten på 
ett förståeligt sätt så att denne kan fatta ett 
välgrundat beslut, samtidigt som de beaktar 

4. Innan ett avtal ingås och oavsett om 
rådgivning tillhandahålls, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget tillhandahålla kunden 
relevant information om 
försäkringsprodukten på ett förståeligt sätt 
så att denne kan fatta ett välgrundat beslut, 
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försäkringsproduktens komplexitet och 
typen av kund.

samtidigt som de beaktar 
försäkringsproduktens komplexitet och 
typen av kund.

Or. en

Ändringsförslag 486
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan ett avtal ingås och oavsett om 
rådgivning sker, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ge kunden relevant 
information om försäkringsprodukten på 
ett förståeligt sätt så att denne kan fatta ett 
välgrundat beslut, samtidigt som de beaktar 
försäkringsproduktens komplexitet och 
typen av kund.

4. Innan ett avtal ingås ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ge kunden relevant 
information om försäkringsprodukten på 
ett förståeligt sätt så att denne kan fatta ett 
välgrundat beslut, samtidigt som de beaktar 
försäkringsproduktens komplexitet och 
typen av kund.

Or. en

Ändringsförslag 487
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan ett avtal ingås och oavsett om 
rådgivning sker, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ge kunden relevant 
information om försäkringsprodukten på 
ett förståeligt sätt så att denne kan fatta ett 
välgrundat beslut, samtidigt som de beaktar 
försäkringsproduktens komplexitet och 
typen av kund.

4. Innan ett avtal ingås ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget tillhandahålla relevant 
information till kunden om 
försäkringsprodukten på ett förståeligt sätt 
så att denne kan fatta ett välgrundat beslut, 
samtidigt som de beaktar 
försäkringsproduktens komplexitet och 
typen av kund.
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Or. fr

Ändringsförslag 488
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan ett avtal ingås och oavsett om 
rådgivning sker, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ge kunden relevant 
information om försäkringsprodukten på 
ett förståeligt sätt så att denne kan fatta ett 
välgrundat beslut, samtidigt som de beaktar 
försäkringsproduktens komplexitet och 
typen av kund.

(Påverkar inte den svenska versionen.)

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan ett avtal ingås och oavsett om 
rådgivning sker, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ge kunden relevant 
information om försäkringsprodukten på 
ett förståeligt sätt så att denne kan fatta ett 
välgrundat beslut, samtidigt som de beaktar 
försäkringsproduktens komplexitet och 
typen av kund.

4. Innan ett avtal ingås och oavsett om 
rådgivning sker, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ge kunden relevant 
information om försäkringsprodukten på 
ett lättförståeligt och tydligt sätt i en 
basfaktahandling så att denne kan fatta ett 
välgrundat beslut, samtidigt som de beaktar 
försäkringsproduktens komplexitet och 
typen av kund.

Or. en
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Ändringsförslag 490
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan ett avtal ingås och oavsett om 
rådgivning sker, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ge kunden relevant 
information om försäkringsprodukten på 
ett förståeligt sätt så att denne kan fatta ett 
välgrundat beslut, samtidigt som de beaktar 
försäkringsproduktens komplexitet och 
typen av kund.

4. Innan ett avtal ingås och oavsett om 
rådgivning sker, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ge kunden relevant 
information om försäkringsprodukten på 
ett förståeligt sätt så att denne kan fatta ett 
välgrundat beslut, samtidigt som de beaktar 
försäkringsproduktens komplexitet och 
typen av kund. Informationen kan ges i ett 
standardiserat formulär som antagits på 
nationell nivå under behöriga 
myndigheters övervakning.

Or. en

Motivering

Information bör tillhandahållas i ett standardiserat formulär på ett lättförståeligt språk. Ett 
särskilt formulär bör utarbetas för varje typ av försäkringsprodukt på nationell nivå 
tillsammans med konsumentorganisationerna och under behöriga myndigheters övervakning. 
Detta ändringsförslag bygger på ett förslag från Europeiska byrån för 
konsumentorganisationer.

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

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Europeiska kommissionen ska senast 
den X.X.20XX [ett år efter direktivets 
ikraftträdande] förelägga 
Europaparlamentet och rådet en rapport 
om tillämpningen av punkt 4 och, om så 
är lämpligt, ett lagstiftningsförslag i vilket 
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hänsyn tas till bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om förslaget om faktablad för 
investeringsprodukter (COM(2012) 352.

Or. en

Ändringsförslag 492
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Basfaktahandlingen ska kompletteras 
med ett dokument om nyckeltjänster som 
utarbetas av den person som säljer 
försäkringsprodukten och som ska 
återspegla de tjänster som tillhandahålls 
den icke-professionelle investeraren.

Or. en

Ändringsförslag 493
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Basfaktahandlingen ska inkludera 
kostnaderna relaterade till 
försäkringsprodukten, vilka inbegriper 
både direkta och indirekta kostnader som 
åläggs konsumenten, samt 
sammanfattande indikatorer för dessa 
kostnader och, av jämförelseskäl, totala 
kostnader uttryckta i penningvärde och 
som procentsatser, för att visa de totala 
kostnadernas inverkan på försäkringen.

Or. en
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Motivering

Kostnaderna relaterade till en försäkringsprodukt med investeringsinslag kan få allvarliga 
effekter på produktens avkastning. Genom ett exempel som visar de totala kostnadernas 
effekter på investeringen i penningvärde förbättras jämförbarheten, transparensen och 
konsumenternas medvetenhet. Det är av största vikt att de totala kostnaderna uttrycks i 
penningvärde för att de totala kostnadernas inverkan på investeringen ska kunna påvisas.

Ändringsförslag 494
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den information som avses i
artiklarna 16, 17 och 18 behöver inte
lämnas när försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget förmedlar försäkringar 
mot stora risker, när det rör sig om 
förmedling av 
återförsäkringsförmedlare eller 
återförsäkringsföretag eller när det rör sig 
om professionella kunder i enlighet med 
bilaga.

1. Den information som avses 
i artiklarna 16, 17 och 18 behöver inte
tillhandahållas när försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget förmedlar 
försäkringar mot stora risker, när det rör 
sig om förmedling av 
återförsäkringsförmedlare eller 
återförsäkringsföretag eller när det rör sig 
om professionella kunder i enlighet med 
bilaga.

Or. en

Ändringsförslag 495
Sławomir Nitras

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Genom undantag från första stycket, 
när det gäller ett försäkringsavtal för en 
tredje parts räkning där 
försäkringstagaren är en professionell 
enhet i enlighet med definitionen i 
bilagan men denna enhet inte är den 
försäkrade personen, ska det vara 
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obligatoriskt för försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget att förse den 
försäkrade personen med den information 
som avses i artiklarna 16, 17 och 18.

Or. pl

Motivering

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.

Ändringsförslag 496
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstater som behåller eller 
antar strängare regler för 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag ska se till att dessa 
regler tillämpas i enlighet med 
unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 497
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) klart och korrekt på ett sätt som är (b) klart och korrekt på ett sätt som är 
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förståeligt för kunden, och förståeligt för kunden, och i 
överensstämmelse med artikel 15.2.

Or. en

Ändringsförslag 498
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) på ett officiellt språk i den 
medlemsstat där risken är belägen eller 
den medlemsstat där åtagandet görs eller 
på ett annat språk som parterna har 
kommit överens om. Informationen ska ges 
gratis.

(c) på de officiella språken i den 
medlemsstat där konsumenten är bosatt. 
Medlemsstaterna får i nationell 
lagstiftning behålla eller införa språkkrav 
i samband med krav på information vid 
avtals ingående för att säkerställa att 
informationen är lättbegriplig för 
konsumenten. Informationen ska ges 
gratis.

Or. en

Ändringsförslag 499
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Försäkringsföretaget ska förse 
försäkringsförmedlare och kunder med ett 
standardiserat informationsblad som 
omfattar den viktigaste informationen om 
försäkringsavtalet.

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 500
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Vid telefonförsäljning ska 
förhandsinformationen till kunden 
överensstämma med unionsregler som är 
tillämpliga på distansförsäljning av 
finansiella tjänster till konsumenter. 
Dessutom ska information lämnas till 
kunden i enlighet med punkt 1 eller 2 
omedelbart efter det att försäkringsavtalet 
har ingåtts.

7. Vid telefonförsäljning ska 
förhandsinformationen till kunden 
överensstämma med unionsregler som är 
tillämpliga på distansförsäljning av 
finansiella tjänster till konsumenter. 
Dessutom ska information lämnas till 
kunden i enlighet med punkt 1 eller 2 
omedelbart efter det att försäkringsavtalet 
har ingåtts. Kunden ska tillfrågas om han 
eller hon vill ha informationen i 
pappersform eller i elektronisk form.

Or. en

Ändringsförslag 501
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta 
paketförsäljning men inte 
kopplingsförbehåll.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 502
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta 
paketförsäljning men inte 
kopplingsförbehåll.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 503
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta 
paketförsäljning men inte 
kopplingsförbehåll.

utgår

Or. en

Motivering

Vi stöder kommissionens förslag att tillämpa högre försäljningsstandarder för 
försäkringsprodukter med investeringsinslag. För att undvika förvirring och risk för 
regelarbitrage är det viktigt att anta en konsekvent hållning i det andra direktivet om 
försäkringsförmedling och MiFID.
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Ändringsförslag 504
Nils Torvalds

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta 
paketförsäljning men inte 
kopplingsförbehåll.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 505
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta 
paketförsäljning men inte
kopplingsförbehåll.

1. Medlemsstaterna ska tillåta 
paketförsäljning och kopplingsförbehåll.

Or. en

Ändringsförslag 506
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta 
paketförsäljning men inte
kopplingsförbehåll.

1. Medlemsstaterna ska tillåta 
paketförsäljning men kan förbjuda
kopplingsförbehåll.

Or. en
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Ändringsförslag 507
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska tillåta att 
kreditgivare kräver att kunderna tecknar 
en kreditförsäkring för att bevilja dem 
krediter och att de vägrar att bevilja dem 
krediter om kunderna varken tecknar en 
sådan försäkring hos kreditgivaren eller 
hos en alternativ leverantör vars 
försäkring har liknande egenskaper som 
försäkringsprodukten från den leverantör 
som kreditgivaren anvisar. 
Medlemsstaterna ska också tillåta att det 
erbjuds produkter på marknaden som 
kombinerar försäkringsskydd mot en eller 
flera risker.

Or. de

Ändringsförslag 508
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska inte tillåta 
otillbörliga affärsmetoder enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/29/EG av den 
11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder 
som tillämpas av näringsidkare gentemot 
konsumenter på den inre marknaden.

Or. en
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Motivering

Kopplingsförbehåll måste definieras tydligt eftersom ett direkt förbud mot alla 
kopplingsförbehåll skulle förbjuda försäljning av vissa produkter som konsumenterna har 
nytta av, vilket i sista hand skulle begränsa konsumenternas möjlighet att välja produkter som 
är bäst anpassade till deras behov.

Ändringsförslag 509
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska inte tillåta att 
kreditgivare kräver att kunderna tecknar 
en kreditförsäkring för att bevilja dem 
krediter eller att de vägrar att bevilja dem 
krediter om kunderna varken tecknar en 
sådan försäkring hos kreditgivaren eller 
hos en alternativ leverantör.

Or. en

Ändringsförslag 510
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 
med en annan tjänst eller produkt i ett 
paket ska försäkringsföretaget eller, i 
tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren
erbjuda kunden och informera denne om 
att det är möjligt att köpa beståndsdelarna
i paketet separat, och lämna information 
om kostnader och avgifter för respektive 
beståndsdel i paketet som kan köpas 
separat genom eller av företaget eller 

2. Vid paketförsäljning ska 
försäkringsföretaget eller, i tillämpliga fall, 
försäkringsförmedlaren informera kunden 
om att det är möjligt att köpa den 
huvudsakliga finansiella tjänsten eller 
produkten i paketet separat, och ska lämna 
information om kostnader och avgifter för
den huvudsakliga finansiella tjänst eller 
produkt i paketet som kan köpas separat 
genom eller av företaget eller förmedlaren.
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förmedlaren.

Or. en

Ändringsförslag 511
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 
med en annan tjänst eller produkt i ett 
paket ska försäkringsföretaget eller, i 
tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren 
erbjuda kunden och informera denne om 
att det är möjligt att köpa beståndsdelarna i 
paketet separat, och lämna information om 
kostnader och avgifter för respektive 
beståndsdel i paketet som kan köpas 
separat genom eller av företaget eller 
förmedlaren.

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 
med en annan tjänst eller produkt i ett 
paket ska försäkringsföretaget eller, i 
tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren 
erbjuda kunden och informera denne om 
att det är möjligt att köpa beståndsdelarna i 
paketet separat, och ska erbjuda denna 
möjlighet samt lämna information om
kostnader och avgifter för respektive 
beståndsdel i paketet som kan köpas 
separat genom eller av företaget eller 
förmedlaren.

Or. en

Ändringsförslag 512
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 
med en annan tjänst eller produkt i ett 
paket ska försäkringsföretaget eller, i 
tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren
erbjuda kunden och informera denne om 
att det är möjligt att köpa beståndsdelarna i 
paketet separat, och lämna information om 

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 
med en annan specifik icke 
försäkringsrelaterad finansiell tjänst eller 
produkt i ett paket ska försäkringsföretaget 
eller, i tillämpliga fall, 
försäkringsförmedlaren informera kunden
om huruvida det är möjligt att köpa 
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kostnader och avgifter för respektive 
beståndsdel i paketet som kan köpas 
separat genom eller av företaget eller 
förmedlaren.

beståndsdelarna i paketet separat, och 
lämna information om kostnader och 
avgifter för respektive beståndsdel i paketet 
som kan köpas separat genom eller av 
företaget eller förmedlaren.

Or. en

Motivering

Kopplingsförbehåll kan vara orättvist och något som sätter konkurrensen ur spel, men 
paketering av försäkringsprodukter med andra produkter ger emellertid konsumenterna 
fördelar, såsom ökade valmöjligheter och inbesparade totala kostnader tack vare 
skalfördelar.

Ändringsförslag 513
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 
med en annan tjänst eller produkt i ett 
paket ska försäkringsföretaget eller, i 
tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren 
erbjuda kunden och informera denne om
att det är möjligt att köpa beståndsdelarna i 
paketet separat, och lämna information om 
kostnader och avgifter för respektive 
beståndsdel i paketet som kan köpas 
separat genom eller av företaget eller 
förmedlaren.

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds en konsument
tillsammans med en annan icke 
försäkringsrelaterad tjänst eller produkt i 
ett paket ska försäkringsföretaget eller, i 
tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren 
erbjuda kunden och informera denne om
huruvida det är möjligt att köpa 
beståndsdelarna i paketet separat, och om 
möjligt lämna information om kostnader 
och avgifter för respektive beståndsdel i 
paketet som kan köpas separat genom eller 
av företaget eller förmedlaren.

Or. en

Ändringsförslag 514
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 
med en annan tjänst eller produkt i ett 
paket ska försäkringsföretaget eller, i 
tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren 
erbjuda kunden och informera denne om
att det är möjligt att köpa beståndsdelarna i 
paketet separat, och lämna information om 
kostnader och avgifter för respektive 
beståndsdel i paketet som kan köpas 
separat genom eller av företaget eller 
förmedlaren.

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds en konsument
tillsammans med en annan icke 
försäkringsrelaterad tjänst eller produkt i 
ett paket ska försäkringsföretaget eller, i 
tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren 
erbjuda kunden och informera denne om
huruvida det är möjligt att köpa 
beståndsdelarna i paketet separat, och om 
möjligt lämna information om kostnader 
och avgifter för respektive beståndsdel i 
paketet som kan köpas separat genom eller 
av företaget eller förmedlaren.

Or. en

Ändringsförslag 515
Nils Torvalds

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 
med en annan tjänst eller produkt i ett 
paket ska försäkringsföretaget eller, i 
tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren 
erbjuda kunden och informera denne om
att det är möjligt att köpa beståndsdelarna i 
paketet separat, och lämna information om 
kostnader och avgifter för respektive 
beståndsdel i paketet som kan köpas 
separat genom eller av företaget eller 
förmedlaren.

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 
med en annan icke försäkringsrelaterad
tjänst eller produkt i ett paket ska 
försäkringsföretaget eller, i tillämpliga fall, 
försäkringsförmedlaren erbjuda kunden 
och informera denne om huruvida det är 
möjligt att köpa beståndsdelarna i paketet 
separat, och i sådana fall lämna 
information om kostnader och avgifter för 
respektive beståndsdel i paketet som kan 
köpas separat genom eller av företaget eller 
förmedlaren.

Or. en
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Ändringsförslag 516
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 
med en annan tjänst eller produkt i ett 
paket ska försäkringsföretaget eller, i 
tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren
erbjuda kunden och informera denne om 
att det är möjligt att köpa beståndsdelarna i 
paketet separat, och lämna information om 
kostnader och avgifter för respektive 
beståndsdel i paketet som kan köpas 
separat genom eller av företaget eller 
förmedlaren.

2. När en försäkring erbjuds tillsammans 
med en annan tjänst eller produkt i ett 
paket ska försäkringsföretaget eller, i 
tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren
informera kunden om huruvida det är 
möjligt att köpa beståndsdelarna i paketet 
separat, och lämna information om 
kostnader och avgifter för respektive 
beståndsdel i paketet som kan köpas 
separat genom eller av företaget eller 
förmedlaren.

Or. en

Ändringsförslag 517
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 
med en annan tjänst eller produkt i ett 
paket ska försäkringsföretaget eller, i 
tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren 
erbjuda kunden och informera denne om 
att det är möjligt att köpa beståndsdelarna i 
paketet separat, och lämna information om 
kostnader och avgifter för respektive 
beståndsdel i paketet som kan köpas 
separat genom eller av företaget eller 
förmedlaren.

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 
med en annan tjänst eller produkt i ett 
paket ska försäkringsföretaget eller, i 
tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren 
erbjuda kunden och informera denne om 
att det är möjligt att köpa beståndsdelarna i 
paketet separat, och på kundens begäran
lämna information om kostnader och 
avgifter för respektive beståndsdel i paketet 
som kan köpas separat genom eller av 
företaget eller förmedlaren.

Or. de
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Ändringsförslag 518
Peter Simon, Udo Bullmann

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 
med en annan tjänst eller produkt i 
ett paket ska försäkringsföretaget eller, i 
tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren 
erbjuda kunden och informera denne om 
att det är möjligt att köpa beståndsdelarna i 
paketet separat, och lämna information om 
kostnader och avgifter för respektive 
beståndsdel i paketet som kan köpas 
separat genom eller av företaget eller 
förmedlaren.

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 
med en annan tjänst eller produkt i ett 
paket ska försäkringsföretaget eller, i 
tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren 
erbjuda kunden och uttryckligen informera 
denne om att det är möjligt att köpa 
beståndsdelarna i paketet separat, och 
lämna information om kostnader och 
avgifter för respektive beståndsdel i paketet 
som kan köpas separat genom eller av 
företaget eller förmedlaren.

Or. de

Ändringsförslag 519
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När dessa paket bygger på en särskild 
ömsesidighet utan vilken den tekniska 
balansen för garantierna inte kan 
säkerställas, får kopplingsförbehållet 
bibehållas.

Or. fr

Ändringsförslag 520
Philippe De Backer
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Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna artikel ska inte tillämpas på ett 
erbjudande av omfattanden försäkringar 
till konsumenten, där en försäkring täcker 
flera försäkringsbara risker som är 
kopplade till varandra.

Or. en

Ändringsförslag 521
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Eiopa ska senast den 
31 december [20XX] utforma och därefter 
regelbundet uppdatera riktlinjer för 
granskning och tillsyn av metoder med 
korsförsäljning, och särskilt ange de 
situationer där korsförsäljning inte är 
förenlig med skyldigheterna enligt 
artiklarna 16, 17 och 18 eller punkt 1 i 
denna artikel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 522
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Eiopa ska senast den 31 december 
[20XX] utforma och därefter regelbundet 
uppdatera riktlinjer för granskning och 

utgår
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tillsyn av metoder med korsförsäljning, 
och särskilt ange de situationer där 
korsförsäljning inte är förenlig med 
skyldigheterna enligt artiklarna 16, 17 
och 18 eller punkt 1 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 523
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Eiopa ska senast den 31 december 
[20XX] utforma och därefter regelbundet 
uppdatera riktlinjer för granskning och 
tillsyn av metoder med korsförsäljning, 
och särskilt ange de situationer där 
korsförsäljning inte är förenlig med 
skyldigheterna enligt artiklarna 16, 17 
och 18 eller punkt 1 i denna artikel.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag är inte i linje med synsättet i MiFID. I förslaget görs ingen åtskillnad 
mellan försäkringsprodukter med kopplingförbehåll och andra produkter med 
kopplingsförbehåll. Det befintliga förslaget skulle kunna ge oavsedda konsekvenser. De flesta 
vanliga försäkringsprodukter är i själva verket kombinerade produkter, till exempel 
reseförsäkring med försäkring mot förlust av bagage, försäkring mot missat flyg, m.m. 
Förbudet i det nuvarande förslaget skulle eventuellt också kunna innebära ett förbud mot 
sådana kombinationer. Detta ändringsförslag bygger på ett förslag från en finansiell 
tillsynsorganisation.

Ändringsförslag 524
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Eiopa ska senast den 31 december 
[20XX] utforma och därefter regelbundet 
uppdatera riktlinjer för granskning och 
tillsyn av metoder med korsförsäljning, 
och särskilt ange de situationer där 
korsförsäljning inte är förenlig med 
skyldigheterna enligt artiklarna 16, 17 
och 18 eller punkt 1 i denna artikel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 525
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Eiopa ska senast den 
31 december [20XX] utforma och därefter 
regelbundet uppdatera riktlinjer för 
granskning och tillsyn av metoder med 
korsförsäljning, och särskilt ange de 
situationer där korsförsäljning inte är 
förenlig med skyldigheterna enligt
artiklarna 16, 17 och 18 eller punkt 1 i
denna artikel.

3. Eiopa ska i samarbete med Europeiska 
bankmyndigheten och Europeiska 
värdepappers- och 
marknadsmyndigheten, genom de 
europeiska tillsynsmyndigheternas 
gemensamma kommitté senast den […]
utforma och därefter regelbundet uppdatera 
riktlinjer för granskning och tillsyn av 
metoder med korsförsäljning, och särskilt 
ange de situationer där korsförsäljning inte 
är förenlig med försäkringsförmedlares 
och försäkringsföretags skyldigheter att 
agera i sina kunders bästa intresse i 
enlighet med kraven i artiklarna 16, 17 och 
18 eller punkt 1 i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 526
Jean-Paul Gauzès



AM\926838SV.doc 81/166 PE504.393v01-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Eiopa ska senast den 
31 december [20XX] utforma och därefter 
regelbundet uppdatera riktlinjer för 
granskning och tillsyn av metoder med 
korsförsäljning, och särskilt ange de 
situationer där korsförsäljning inte är 
förenlig med skyldigheterna enligt 
artiklarna 16, 17 och 18 eller punkt 1 i 
denna artikel.

3. Eiopa ska senast den 
31 december [20XX] utforma och därefter 
regelbundet uppdatera riktlinjer för 
granskning och tillsyn av metoder med 
korsförsäljning och/eller paketförsäljning, 
och särskilt ange de situationer där 
korsförsäljning inte är förenlig med 
skyldigheterna enligt artiklarna 16, 17 och 
18 eller punkt 1 i denna artikel.

Or. fr

Ändringsförslag 527
Werner Langen

Förslag till direktiv
Kapitel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

YTTERLIGARE
KONSUMENTSKYDDSKRAV FÖR 
FÖRSÄKRINGSPRODUKTER MED 
INVESTERINGSINSLAG

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 528
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Kapitel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

YTTERLIGARE
KONSUMENTSKYDDSKRAV FÖR 
FÖRSÄKRINGSPRODUKTER MED 
INVESTERINGSINSLAG

KONSUMENTSKYDDSKRAV FÖR 
FÖRSÄKRINGSPRODUKTER MED 
INVESTERINGSINSLAG
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Or. en

Ändringsförslag 529
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Kapitel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

YTTERLIGARE
KONSUMENTSKYDDSKRAV FÖR 
FÖRSÄKRINGSPRODUKTER MED 
INVESTERINGSINSLAG

KONSUMENTSKYDDSKRAV FÖR 
FÖRSÄKRINGSPRODUKTER MED 
INVESTERINGSINSLAG

Or. en

Ändringsförslag 530
Nils Torvalds

Förslag till direktiv
Kapitel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

YTTERLIGARE
KONSUMENTSKYDDSKRAV FÖR 
FÖRSÄKRINGSPRODUKTER MED 
INVESTERINGSINSLAG

KONSUMENTSKYDDSKRAV FÖR 
FÖRSÄKRINGSPRODUKTER MED 
INVESTERINGSINSLAG

Or. en

Ändringsförslag 531
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår
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Or. en

Ändringsförslag 532
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta kapitel fastställs ytterligare krav på 
försäkringsförmedling när den i samband 
med försäljning av försäkringsprodukter 
med investeringsinslag bedrivs av

Detta kapitel ersätter artiklarna 15–18 i 
kapitel VI när försäljning av 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag bedrivs av

Or. en

Ändringsförslag 533
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta kapitel fastställs ytterligare krav på 
försäkringsförmedling när den i samband 
med försäljning av försäkringsprodukter 
med investeringsinslag bedrivs av

Detta kapitel ersätter artiklarna 15–18 i 
kapitel VI när försäljning av 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag bedrivs av

Or. en

Ändringsförslag 534
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta kapitel fastställs ytterligare krav på
försäkringsförmedling när den i samband

Detta kapitel ersätter artiklarna 15, 17 och 
18 i kapitel VI avseende
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med försäljning av försäkringsprodukter 
med investeringsinslag bedrivs av

försäkringsförmedling när den i samband 
med försäljning av försäkringsprodukter 
med investeringsinslag bedrivs av

Or. de

(Skäl 42. Det handlar om kumulativa krav som klargör skillnaden mellan försäkringar och 
försäkringsprodukter med investeringsinslag).

Ändringsförslag 535
Nils Torvalds

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta kapitel fastställs ytterligare krav på 
försäkringsförmedling när den i samband 
med försäljning av försäkringsprodukter 
med investeringsinslag bedrivs av

I detta kapitel fastställs krav på 
försäkringsförmedling när den i samband 
med försäljning av försäkringsprodukter 
med investeringsinslag bedrivs av

Or. en

Ändringsförslag 536
Nils Torvalds

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ersätter därför artiklarna 15–18 i 
kapitel IV när det gäller försäljning av 
dessa produkter.

Or. en

Ändringsförslag 537
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande delar av kapitel VI ska inte 
tillämpas på försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag som bedriver 
försäkringsförmedling ifråga om 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag:
(a) Artikel 15.
(b) Artikel 16 a i, ii, iii och iv.
(c) Artikel 16 b i, ii och iii.
(d) Artikel 17.1 c, d, e, f och g.
(e) Artikel 17.2, 17.3, 17.4 och 17.5
(f) Artikel 18.

Or. en

Ändringsförslag 538
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23.1 och 23.2 ska också tillämpas 
på försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag när de bedriver 
försäkringsförmedling i fråga om alla 
försäkringsprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 539
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får fortsätta att tillämpa 
eller genomdriva ytterligare åtgärder 
relaterade till bestämmelserna i detta 
kapitel, förutsatt att sådana bestämmelser 
är förenliga med unionslagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 540
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma och Eiopa bör samarbeta för att 
uppnå största möjliga konsekvens i fråga 
om uppförandestandarder för
investeringsprodukter för 
icke-professionella investerare som 
omfattas av antingen [MiFID II-
direktivet] eller detta direktiv genom 
tekniska standarder som antagits av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 541
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Artikel 23.1 och 23.2 ska även tillämpas 
på försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag när de bedriver 
försäkringsförmedling i fråga om alla 
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produkter.
Medlemsstaterna får behålla eller anta 
strängare bestämmelser avseende de 
konsumentskyddskrav som avses 
i artiklarna 23, 24 och 25, förutsatt att 
dessa bestämmelser överensstämmer 
med unionslagstiftningen. Esma och 
Eiopa bör arbeta för att uppnå största 
möjliga konsekvens i fråga om 
uppförandestandarder för
investeringsprodukter för 
icke-professionella investerare som 
omfattas av antingen (MiFID II-
direktivet) eller detta direktiv genom 
riktlinjer.

Or. en

Ändringsförslag 542
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag vidtar alla lämpliga 
åtgärder för att identifiera 
intressekonflikter mellan å ena sidan dem 
själva, inbegripet deras chefer, anställda 
och anknutna försäkringsförmedlare eller 
andra personer som direkt eller indirekt är 
knutna till dem i ett kontrollförhållande, 
och å andra sidan deras kunder, eller 
intressekonflikter mellan kunder, som 
uppstår vid bedrivande av 
försäkringsförmedling.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag som erbjuder 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag vidtar alla lämpliga 
åtgärder för att identifiera 
intressekonflikter mellan å ena sidan dem 
själva, inbegripet deras chefer, anställda 
och anknutna försäkringsförmedlare eller 
andra personer som direkt eller indirekt är 
knutna till dem i ett kontrollförhållande, 
och å andra sidan deras kunder, eller 
intressekonflikter mellan kunder, som 
uppstår vid bedrivande av 
försäkringsförmedling.

Or. de
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Motivering

Kapitel VII är endast relevant för försäkringsprodukter med investeringsinslag.

Ändringsförslag 543
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 23 med detaljerade bestämmelser 
för
– de åtgärder som rimligtvis kan förväntas 
vidtas för att identifiera, förebygga, 
hantera och informera om 
intressekonflikter,
– lämpliga kriterier för fastställande av de 
typer av intressekonflikter som kan skada 
kundens intressen.

Or. en

Motivering

Asymmetrisk information mellan kunder och försäkringsförmedlare och betalning av 
provision av tillhandahållare av försäkringar till förmedlare påverkar för närvarande 
kvaliteten på försäkringsrådgivningen mycket negativt. Detta hämmar ett kostnadseffektivt 
och resultatorienterat tillhandahållande av produkter till konsumenterna. Mot bakgrund av 
aktuella läget när det gäller den politiska debatten om frågan i Europa, samt för att beakta 
behovet av ett effektivt och samstämt regelverk, är en korrekt anpassning av det andra 
direktivet om försäkringsförmedling till MiFID en effektiv strategi

Ändringsförslag 544
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de åtgärder som 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget vidtar för att efterleva 
artiklarna 15, 16 och 17 inte är tillräckliga 
för att med rimliga garantier förebygga 
risken för att kunders och potentiella 
kunders intressen skadas till följd av 
intressekonflikter, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget tydligt informera 
kunden om intressekonflikternas allmänna 
karaktär eller ursprung innan 
affärstransaktioner genomförs för kundens 
räkning.

2. En försäkringsförmedlare eller ett 
försäkringsföretag ska upprätthålla och 
tillämpa effektiva organisatoriska och 
administrativa arrangemang för att vidta 
alla rimliga åtgärder för att förhindra att 
intressekonflikter påverkar deras kunders 
intressen negativt. Om de åtgärder som 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget vidtar inte är 
tillräckliga för att med rimliga garantier 
förebygga risken för att kunders och 
potentiella kunders intressen skadas till 
följd av intressekonflikter, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget tydligt informera 
kunden om intressekonflikternas allmänna 
karaktär eller ursprung innan 
affärstransaktioner genomförs för kundens 
räkning.

Or. en

Motivering

Asymmetrisk information mellan kunder och försäkringsförmedlare och betalning av 
provision av tillhandahållare av försäkringar till förmedlare påverkar för närvarande 
kvaliteten på försäkringsrådgivningen mycket negativt. Detta hämmar ett kostnadseffektivt 
och resultatorienterat tillhandahållande av produkter till konsumenterna. Mot bakgrund av 
aktuella läget när det gäller den politiska debatten om frågan i Europa, samt för att beakta 
behovet av ett effektivt och samstämt regelverk, är en korrekt anpassning av det andra 
direktivet om försäkringsförmedling till MiFID en effektiv strategi

Ändringsförslag 545
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de åtgärder som 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget vidtar för att efterleva 

2. En försäkringsförmedlare eller ett 
försäkringsföretag ska upprätthålla och 
tillämpa effektiva organisatoriska och 
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artiklarna 15, 16 och 17 inte är tillräckliga 
för att med rimliga garantier förebygga 
risken för att kunders och potentiella 
kunders intressen skadas till följd av 
intressekonflikter, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget tydligt informera 
kunden om intressekonflikternas allmänna 
karaktär eller ursprung innan 
affärstransaktioner genomförs för 
kundens räkning.

administrativa arrangemang för att vidta 
alla rimliga åtgärder för att förhindra att 
intressekonflikter påverkar deras kunders 
intressen negativt. Om de åtgärder som 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget vidtar inte är 
tillräckliga för att med rimliga garantier 
förebygga risken för att kunders och 
potentiella kunders intressen skadas till 
följd av intressekonflikter, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget tydligt informera 
kunden om intressekonflikternas allmänna 
karaktär och/eller ursprung och om vilka 
åtgärder som vidtas för att minska dessa 
risker för kunden.

Or. en

Ändringsförslag 546
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de åtgärder som 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget vidtar för att efterleva 
artiklarna 15, 16 och 17 inte är tillräckliga 
för att med rimliga garantier förebygga 
risken för att kunders och potentiella 
kunders intressen skadas till följd av 
intressekonflikter, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget tydligt informera 
kunden om intressekonflikternas allmänna 
karaktär eller ursprung innan 
affärstransaktioner genomförs för kundens 
räkning.

2. Om de åtgärder som 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget som erbjuder 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag vidtar för att efterleva 
artiklarna 15, 16 och 17 inte är tillräckliga 
för att med rimliga garantier förebygga 
risken för att kunders och potentiella 
kunders intressen skadas till följd av 
intressekonflikter, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget tydligt informera 
kunden om intressekonflikternas allmänna 
karaktär eller ursprung innan 
affärstransaktioner genomförs för kundens 
räkning.

Or. de
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Motivering

Kapitel VII gäller endast försäkringsprodukter med investeringsinslag.

Ändringsförslag 547
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Informationen ska
(a) lämnas på ett varaktigt medium, och
(b) innehålla tillräckligt detaljerade 
uppgifter, med beaktande av typen av 
kund, för att göra det möjligt för kunden 
att fatta ett välgrundat beslut om den 
tjänst i samband med vilken 
intressekonflikten uppstår.

Or. en

Ändringsförslag 548
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Informationen ska 
(a) lämnas på ett varaktigt medium,
(b) innehålla tillräckligt detaljerade 
uppgifter, med beaktande av typen av 
kund, för att göra det möjligt för kunden 
att fatta ett välgrundat beslut om den 
tjänst i samband med vilken 
intressekonflikten uppstår.

Or. en
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Motivering

Detta tillägg görs för att uppnå överensstämmelse med MiFID. Detta ändringsförslag bygger 
på ett bidrag från brittiska tillsynsmyndigheten för finansiella tjänster (FSA).

Ändringsförslag 549
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 550
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag när de utför 
försäkringsförmedling med kunder eller för 
kunders räkning agerar hederligt, opartiskt 
och professionellt i enlighet med sina 
kunders bästa intresse och i synnerhet 
iakttar de principer som anges i denna 
artikel och artikel 25.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag när de utför 
försäkringsförmedling med kunder eller för 
kunders räkning agerar hederligt, opartiskt 
och professionellt i enlighet med sina 
kunders bästa intresse och i synnerhet 
iakttar de principer för rapportering av 
information till kunder och bedömning av 
lämplighet och ändamålsenlighet som 
anges i denna artikel och artikel 25.

Or. en

Motivering

De allmänna principer för rapportering av information till kunder och bedömning av 
lämplighet och ändamålsenlighet som fastställs i artiklarna 24 och 25 bör bibehållas.
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Ändringsförslag 551
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag när de utför 
försäkringsförmedling med kunder eller för 
kunders räkning agerar hederligt, opartiskt 
och professionellt i enlighet med sina 
kunders bästa intresse och i synnerhet 
iakttar de principer som anges i denna 
artikel och artikel 25.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag när de utför 
försäkringsförmedling med kunder eller för 
kunders räkning är skyldiga att agera
hederligt, opartiskt och professionellt i 
enlighet med sina kunders bästa intresse 
och i synnerhet iakttar de principer som 
anges i denna artikel och artikel 25.

Or. en

Motivering

Detta behövs för att anpassa MiFID II och det andra direktivet om försäkringsförmedling till 
varandra.

Ändringsförslag 552
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag när de utför 
försäkringsförmedling med kunder eller för 
kunders räkning agerar hederligt, opartiskt 
och professionellt i enlighet med sina 
kunders bästa intresse och i synnerhet 
iakttar de principer som anges i denna 
artikel och artikel 25.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag när de utför 
försäkringsförmedling med kunder eller för 
kunders räkning alltid agerar hederligt, 
opartiskt och professionellt i enlighet med 
sina kunders bästa intresse och i synnerhet 
iakttar de principer som anges i denna 
artikel och artikel 25.

Or. en
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Ändringsförslag 553
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tillämpningen av informationskraven 
i artiklarna 24 och 25 bör vara 
proportionell, så att hänsyn tas till om 
kunden är eller inte är en professionell 
kund i enlighet med bilagan.

Or. en

Ändringsförslag 554
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tillämpningen av informationskraven 
i artiklarna 24 och 25 bör vara 
proportionell, så att hänsyn tas till om 
kunden är eller inte är en professionell 
kund i enlighet med bilagan.

Or. en

Motivering

Tilläggspunkten behövs för att texten ska anpassas till den aktuella synen i MiFID II. Detta 
ändringsförslag bygger på ett bidrag från brittiska tillsynsmyndigheten för finansiella tjänster 
(FSA).

Ändringsförslag 555
Catherine Stihler, Arlene McCarthy
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Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. All information, däribland 
reklammaterial, som försäkringsförmedlare
eller försäkringsföretag skickar till kunder 
eller potentiella kunder ska vara opartisk, 
tydlig och får inte vara vilseledande. 
Reklammaterial ska lätt kunna identifieras 
som reklammaterial.

2. All information, däribland 
reklammaterial, som försäkringsförmedlare 
eller försäkringsföretag skickar till kunder 
eller potentiella kunder ska alltid vara 
opartisk, tydlig och får inte vara 
vilseledande. Marknadsföringsmaterial ska 
av konsumenten lätt kunna identifieras 
som reklammaterial.

Or. en

Ändringsförslag 556
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kunder och potentiella kunder ska få 
lämplig information om följande:

3. Kunder och potentiella kunder för 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag ska få lämplig 
information om följande:

Or. de

Motivering

Kapitel VII gäller endast försäkringsprodukter med investeringsinslag.

Ändringsförslag 557
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller (a) Försäkringsförmedlaren eller 
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försäkringsföretaget och dess tjänster. När 
rådgivning sker ska det anges huruvida 
råden ges på oberoende grund och om de 
baseras på en bred eller mer begränsad 
analys av marknaden, och huruvida 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer att 
tillhandahålla kunden en löpande 
bedömning av den rekommenderade 
försäkringsproduktens lämplighet för 
denne.

försäkringsföretaget och dess tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 558
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget och dess tjänster. När
rådgivning sker ska det anges huruvida 
råden ges på oberoende grund och om de
baseras på en bred eller mer begränsad 
analys av marknaden, och huruvida 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer att 
tillhandahålla kunden en löpande
bedömning av den rekommenderade
försäkringsproduktens lämplighet för 
denne.

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget och dess tjänster. När
investeringsrådgivning sker ska det på 
förhand anges på vilken grund 
rådgivningen sker, inbegripet huruvida 
råden baseras på en bred eller mer 
begränsad analys av marknaden, och 
huruvida försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer eller inte 
kommer att tillhandahålla kunden en
periodisk bedömning av huruvida den 
rekommenderade försäkringsprodukten 
med investeringsinslag är lämplig för 
denne, och informera sin kund om den 
totala kostnaden för 
investeringstransaktionen uttryckt som ett 
enda monetärt belopp som inbegriper 
både avgifter som betalas direkt av 
kunden till försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget samt eventuella 
incitament som betalas av tredje part.
Denna information måste lämnas till 
kunden innan investeringsrådgivning ges.
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Or. en

Ändringsförslag 559
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget och dess tjänster. När 
rådgivning sker ska det anges huruvida 
råden ges på oberoende grund och om de 
baseras på en bred eller mer begränsad 
analys av marknaden, och huruvida
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer att 
tillhandahålla kunden en löpande 
bedömning av den rekommenderade 
försäkringsproduktens lämplighet för 
denne.

(a) Försäkringsförmedlaren och dess 
tjänster. I informationen ska det anges 
huruvida råden ges på oberoende grund 
och om de baseras på en bred eller mer 
begränsad analys av marknaden, och 
huruvida försäkringsförmedlaren kommer 
att tillhandahålla kunden en löpande 
bedömning av den rekommenderade 
försäkringsproduktens lämplighet för 
denne.

Or. en

Ändringsförslag 560
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget och dess tjänster. När 
rådgivning sker ska det anges huruvida 
råden ges på oberoende grund och om de 
baseras på en bred eller mer begränsad 
analys av marknaden, och huruvida 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer att 
tillhandahålla kunden en löpande 
bedömning av den rekommenderade 
försäkringsproduktens lämplighet för 

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget och dess tjänster. Det 
ska anges huruvida råden ges på oberoende 
grund och om de baseras på en bred eller 
mer begränsad analys av marknaden, och 
huruvida försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer att 
tillhandahålla kunden en löpande 
bedömning av den rekommenderade 
försäkringsproduktens lämplighet för 
denne.
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denne.

Or. fr

Ändringsförslag 561
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget och dess tjänster. När 
rådgivning sker ska det anges huruvida
råden ges på oberoende grund och om de
baseras på en bred eller mer begränsad 
analys av marknaden, och huruvida 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer att 
tillhandahålla kunden en löpande
bedömning av den rekommenderade 
försäkringsproduktens lämplighet för 
denne.

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget och dess tjänster. När 
rådgivning sker ska det anges huruvida 
råden baseras på en bred eller mer 
begränsad analys av marknaden, och 
huruvida försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer att 
tillhandahålla kunden en regelbunden
bedömning av den rekommenderade 
försäkringsproduktens lämplighet för 
denne.

Or. de

(Detta följer av kraven i artikel 16 a i ii och v och artikel 17.1 c).

Motivering

En regelbunden bedömning är rimlig och kan bestämmas utifrån i förväg bestämda 
tidpunkter. En löpande bedömning är inte definierbar (varje dag, timme eller minut?).

Ändringsförslag 562
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller (a) Försäkringsförmedlaren eller 
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försäkringsföretaget och dess tjänster. När 
rådgivning sker ska det anges huruvida 
råden ges på oberoende grund och om de 
baseras på en bred eller mer begränsad 
analys av marknaden, och huruvida 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer att 
tillhandahålla kunden en löpande
bedömning av den rekommenderade 
försäkringsproduktens lämplighet för 
denne.

försäkringsföretaget och dess tjänster. När 
rådgivning sker ska det anges huruvida 
råden ges på oberoende grund och om de 
baseras på en bred eller mer begränsad 
analys av marknaden, vilka olika typer av 
instrument som kommer ifråga, samt
huruvida försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer att 
tillhandahålla kunden en periodisk
bedömning av den rekommenderade 
försäkringsproduktens lämplighet för 
denne.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till överensstämmelse med MiFID II.

Ändringsförslag 563
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Försäkringsprodukter och föreslagna 
placeringsstrategier. Detta bör innefatta 
lämplig vägledning om och varningar för 
de risker som är förknippade med 
investeringar i dessa produkter eller 
särskilda placeringsstrategier.

(b) Om rådgivning ges på oberoende 
grund på grundval av en opartisk analys 
av marknaden eller på grundval av en 
analys av de produkter som erbjuds av ett 
försäkringsföretag. Av informationen ska 
framgå om försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer att förse 
kunden med en löpande bedömning av 
den rekommenderade 
försäkringsproduktens lämplighet för 
denne,

Or. en

Ändringsförslag 564
Alfredo Pallone



PE504.393v01-00 100/166 AM\926838SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kostnader och tillhörande avgifter. (c) Försäkringsprodukter, samtidigt som 
försäkringsproduktens komplexitet och 
typen av kund (konsument eller annan typ 
av kund) beaktas. Detta bör innefatta 
lämplig vägledning om och varningar för 
de risker som är förknippade med 
investeringar i dessa produkter.

Or. en

Ändringsförslag 565
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kostnader och tillhörande avgifter. (c) Kostnader, inbegripet ersättning till 
förmedlaren, och tillhörande avgifter, 
inbegripet särskilda avgifter för 
rådgivning och kostnaden för produkten 
när rådgivning ges.

Or. en

Motivering

Rådgivning bör vara en tjänst med en avgift separat från kostnaden för produkten så att 
konsumenterna kan göra meningsfulla jämförelser.

Ändringsförslag 566
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led c



AM\926838SV.doc 101/166 PE504.393v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kostnader och tillhörande avgifter. (c) Kostnader och tillhörande avgifter, 
inklusive nettoförsäkringspremien.

Or. de

Ändringsförslag 567
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kostnader och tillhörande avgifter. (c) Kostnaden som är förknippad med 
investeringsprodukten när personen är 
förmedlare.

Or. en

Ändringsförslag 568
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kostnader och tillhörande avgifter. (c) Alla kostnader och tillhörande avgifter.

Or. en

Motivering

Asymmetrisk information mellan kunder och försäkringsförmedlare och betalning av 
provision av tillhandahållare av försäkringar till förmedlare påverkar för närvarande 
kvaliteten på försäkringsrådgivningen mycket negativt. Detta hämmar ett kostnadseffektivt 
och resultatorienterat tillhandahållande av produkter till konsumenterna. Mot bakgrund av 
aktuella läget när det gäller den politiska debatten om frågan i Europa, samt för att beakta 
behovet av ett effektivt och samstämt regelverk, är en korrekt anpassning av det andra 
direktivet om försäkringsförmedling till MiFID en effektiv strategi
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Ändringsförslag 569
Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) De provisioner, retrocessioner och 
andra förmåner som är förknippade med 
transaktionen och som betalas av 
tillverkaren eller tredje part, i enlighet 
med direktiv 2004/39/EG och 
direktiv 2002/92/EG.

Or. en

Ändringsförslag 570
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information som avses i denna 
artikel bör lämnas på ett förståeligt sätt så 
att kunder eller potentiella kunder får 
rimliga möjligheter att förstå arten av och 
riskerna med den specifika 
försäkringsprodukt som erbjuds och 
följaktligen blir i stånd att fatta 
välgrundade investeringsbeslut. Denna 
information får lämnas i standardiserad 
form.

4. Den information som avses i denna 
artikel bör lämnas på ett förståeligt sätt så 
att kunder eller potentiella kunder får 
rimliga möjligheter att förstå arten av och 
riskerna med den specifika 
försäkringsprodukt som erbjuds och 
följaktligen blir i stånd att fatta 
välgrundade investeringsbeslut. Denna 
information får lämnas i standardiserad 
form i en basfaktahandling.
Basfaktahandlingen ska kompletteras 
med ett dokument om nyckeltjänster som 
utarbetas av den person som säljer 
försäkringsprodukten och som ska 
återspegla de tjänster som tillhandahålls 
den icke-professionelle investeraren.
En person som säljer en 
försäkringsprodukt med 
investeringsinslag till icke-professionella 
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investerare ska tillhandahålla dem 
faktabladet och dokumentet om 
nyckeltjänster i god tid innan en 
transaktion avseende 
försäkringsprodukten med 
investeringsinslag genomförs. När en 
försäkringsprodukt med 
investeringsinslag rekommenderas för en 
kund ska faktabladet och dokumentet om 
nyckeltjänster tillhandahållas utan 
dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 571
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information som avses i denna 
artikel bör lämnas på ett förståeligt sätt så 
att kunder eller potentiella kunder får 
rimliga möjligheter att förstå arten av och 
riskerna med den specifika 
försäkringsprodukt som erbjuds och 
följaktligen blir i stånd att fatta 
välgrundade investeringsbeslut. Denna 
information får lämnas i standardiserad 
form.

4. Den information som avses i denna 
artikel ska lämnas på ett lättbegripligt och 
överblickbart sätt så att kunder eller 
potentiella kunder får rimliga möjligheter 
att förstå arten av och riskerna med den 
specifika försäkringsprodukt som erbjuds 
och följaktligen blir i stånd att fatta 
välgrundade investeringsbeslut. Denna 
information ska lämnas i ett standardiserat 
faktablad.

Or. de

Ändringsförslag 572
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information som avses i denna 4. Den information som avses i denna 
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artikel bör lämnas på ett förståeligt sätt så 
att kunder eller potentiella kunder får 
rimliga möjligheter att förstå arten av och 
riskerna med den specifika 
försäkringsprodukt som erbjuds och 
följaktligen blir i stånd att fatta 
välgrundade investeringsbeslut. Denna 
information får lämnas i standardiserad 
form.

artikel bör lämnas på ett förståeligt sätt så 
att kunder eller potentiella kunder får 
rimliga möjligheter att förstå arten av och 
riskerna med den specifika 
försäkringsprodukt som erbjuds och 
följaktligen blir i stånd att fatta 
välgrundade investeringsbeslut. Denna 
varning ska ges i standardiserad form.

Or. en

Ändringsförslag 573
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information som avses i denna 
artikel bör lämnas på ett förståeligt sätt så 
att kunder eller potentiella kunder får 
rimliga möjligheter att förstå arten av och 
riskerna med den specifika
försäkringsprodukt som erbjuds och 
följaktligen blir i stånd att fatta 
välgrundade investeringsbeslut. Denna 
information får lämnas i standardiserad 
form.

4. Den information som avses i denna 
artikel bör lämnas på ett förståeligt sätt så 
att kunder eller potentiella kunder får 
rimliga möjligheter att förstå arten av och 
riskerna med den specifika
försäkringstypen som erbjuds och 
följaktligen blir i stånd att fatta 
välgrundade investeringsbeslut. Denna 
information får lämnas i standardiserad 
form.

Or. de

(Detta följer av kraven i artikel 18.4).

Motivering

Ändringen sker i överensstämmelse med formuleringen i MiFID. 

Ändringsförslag 574
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag informerar kunder om 
att råd om försäkringar ges på oberoende 
grund ska följande gälla:

5. När försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag informerar kunder om 
att detta råd ges på oberoende grund ska
den lämpliga information som avses i 
punkt 3 inbegripa följande som ska 
tillhandahållas före 
försäkringsrådgivningen:

(a) Det urval av försäkringsprodukter som 
rekommendationen kommer att baseras 
på, och särskilt om urvalet är begränsat 
till sådana försäkringsprodukter som 
erbjuds eller tillhandahålls av enheter 
som har nära förbindelser med 
förmedlaren som representerar kunden. 
(b) Uppgift om huruvida kunden ska 
betala en avgift för rådgivningen.
(c) Uppgift om huruvida 
försäkringsförmedlaren tar emot avgifter 
eller provisioner från tredje part för 
försäkringsavtalet. 
5bis. Medlemsstaterna får dessutom 
förbjuda eller ytterligare begränsa 
möjligheten för tredje parter att erbjuda 
eller acceptera avgifter, provisioner eller 
naturaförmåner vid tillhandahållande av 
rådgivning om försäkringar. Detta kan 
innebära krav på att alla sådana avgifter, 
provisioner eller naturaförmåner 
återlämnas till kunden eller räknas av 
mot avgifter som kunden betalar.
Medlemsstaterna kan dessutom kräva att 
när en förmedlare informerar kunden om 
att rådgivningen ges på oberoende grund, 
ska förmedlaren bedöma ett tillräckligt 
stort antal av de försäkringsprodukter 
som är tillgängliga på marknaden och 
som är tillräckligt diversifierade med 
avseende på typ och berörda 
försäkringsgivare eller 
produktleverantörer för att säkerställa att 
kundens mål kan tillgodoses på lämpligt 
sätt och som inte ska vara begränsade till 
finansiella instrument som emitterats eller 
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tillhandahålls av enheter som har nära 
förbindelser med värdepappersföretaget

Or. en

Ändringsförslag 575
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag informerar kunder om 
att råd om försäkringar ges på oberoende 
grund ska följande gälla:

5. När försäkringsförmedlare informerar 
kunder om att detta råd ges på oberoende 
grund ska den lämpliga information som 
avses i punkt 3, och som ska 
tillhandahållas före 
försäkringsrådgivningen, inbegripa
följande:

Or. en

Ändringsförslag 576
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag informerar kunder om 
att råd om försäkringar ges på oberoende 
grund ska följande gälla:

5. När försäkringsförmedlare informerar 
kunder om att råd om försäkringar ges på 
oberoende grund ska följande gälla:

Or. en

Ändringsförslag 577
Olle Schmidt



AM\926838SV.doc 107/166 PE504.393v01-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag informerar kunder om 
att råd om försäkringar ges på oberoende 
grund ska följande gälla:

5. Medlemsstaterna ska kräva att
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag, när dessa informerar 
kunder om att råd om försäkringar ges på 
oberoende grund, ska informera kunden 
om arten av den ersättning som mottas för 
försäkringsavtalet.

Or. en

Motivering

Det finns risk för intressekonflikter och nackdelar för konsumenten när rådgivare säljer 
PRIPS-produkter. Information om provisioner bör krävas för dessa produkter.

Ändringsförslag 578
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska bedöma ett 
tillräckligt stort antal av de 
försäkringsprodukter som är tillgängliga 
på marknaden. Försäkringsprodukterna 
bör vara diversifierade med avseende på 
deras typ och berörda försäkringsgivare 
eller produktleverantörer och det bör inte 
röra sig om enbart sådana 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
tillhandahålls av enheter som har nära 
förbindelser med försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 579
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska bedöma ett 
tillräckligt stort antal av de 
försäkringsprodukter som är tillgängliga 
på marknaden. Försäkringsprodukterna 
bör vara diversifierade med avseende på 
deras typ och berörda försäkringsgivare 
eller produktleverantörer och det bör inte 
röra sig om enbart sådana 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
tillhandahålls av enheter som har nära 
förbindelser med försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget.

(a) De ska göra en grundlig bedömning av 
den relevanta marknaden som gör det 
möjligt för dem att ge en rekommendation 
i enlighet med yrkesmässiga kriterier om 
vilket försäkringsavtal som skulle passa 
kundens behov. Försäkringsprodukterna 
bör vara diversifierade med avseende på 
deras typ och berörda försäkringsgivare 
eller produktleverantörer och det bör inte 
röra sig om enbart sådana 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
tillhandahålls av enheter som har nära 
förbindelser med försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget.

Or. de

Ändringsförslag 580
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska bedöma ett 
tillräckligt stort antal av de
försäkringsprodukter som är tillgängliga 
på marknaden. Försäkringsprodukterna 
bör vara diversifierade med avseende på 
deras typ och berörda försäkringsgivare 
eller produktleverantörer och det bör inte 
röra sig om enbart sådana 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
tillhandahålls av enheter som har nära 
förbindelser med försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget.

(a) Det urval av försäkringsprodukter som
rekommendationen kommer att baseras 
på, och särskilt om urvalet är begränsat 
till sådana försäkringsprodukter som 
erbjuds eller tillhandahålls av enheter som 
har nära förbindelser med den förmedlare 
som representerar kunden.
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Or. en

Ändringsförslag 581
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska bedöma ett 
tillräckligt stort antal av de 
försäkringsprodukter som är tillgängliga på 
marknaden. Försäkringsprodukterna bör 
vara diversifierade med avseende på deras 
typ och berörda försäkringsgivare eller 
produktleverantörer och det bör inte röra 
sig om enbart sådana försäkringsprodukter 
som erbjuds eller tillhandahålls av enheter 
som har nära förbindelser med 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget.

(a) Ett tillräckligt stort antal av de 
försäkringsprodukter som är tillgängliga på 
marknaden och som är tillräckligt
diversifierade med avseende på deras typ 
och berörda försäkringsgivare eller 
produktleverantörer för att säkerställa att 
kundens investeringsbehov avseende 
försäkringar kan tillgodoses på lämpligt 
sätt och som inte är begränsade till enbart 
sådana försäkringsprodukter som erbjuds 
eller tillhandahålls av enheter som har nära 
förbindelser med försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 582
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska bedöma ett
tillräckligt stort antal av de 
försäkringsprodukter som är tillgängliga på 
marknaden. Försäkringsprodukterna bör 
vara diversifierade med avseende på deras 
typ och berörda försäkringsgivare eller 
produktleverantörer och det bör inte röra 
sig om enbart sådana försäkringsprodukter 
som erbjuds eller tillhandahålls av enheter 

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska bedöma ett urval
av de försäkringsprodukter som är 
tillgängliga på marknaden.
Försäkringsprodukterna bör vara
tillräckligt diversifierade med avseende på 
deras typ och berörda försäkringsgivare 
eller produktleverantörer och det bör inte 
röra sig om enbart sådana 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
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som har nära förbindelser med 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget.

tillhandahålls av enheter som har nära 
förbindelser med försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 583
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska bedöma ett
tillräckligt stort antal av de 
försäkringsprodukter som är tillgängliga på 
marknaden. Försäkringsprodukterna bör 
vara diversifierade med avseende på deras 
typ och berörda försäkringsgivare eller 
produktleverantörer och det bör inte röra 
sig om enbart sådana försäkringsprodukter 
som erbjuds eller tillhandahålls av enheter 
som har nära förbindelser med 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget.

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska bedöma ett urval
av de försäkringsprodukter som är 
tillgängliga på marknaden.
Försäkringsprodukterna bör vara 
diversifierade med avseende på deras typ 
och berörda försäkringsgivare eller 
produktleverantörer och det bör inte röra 
sig om enbart sådana försäkringsprodukter 
som erbjuds eller tillhandahålls av enheter 
som har nära förbindelser med 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att anpassa det andra direktivet om försäkringsförmedling till 
MiFID II och bygger på ett bidrag från brittiska tillsynsmyndigheten för finansiella tjänster 
(FSA).

Ändringsförslag 584
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska bedöma ett 
tillräckligt stort antal av de 
försäkringsprodukter som är tillgängliga på 
marknaden. Försäkringsprodukterna bör 
vara diversifierade med avseende på deras 
typ och berörda försäkringsgivare eller 
produktleverantörer och det bör inte röra 
sig om enbart sådana försäkringsprodukter 
som erbjuds eller tillhandahålls av enheter 
som har nära förbindelser med 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget.

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska bedöma ett 
tillräckligt stort antal av de 
försäkringsprodukter som är tillgängliga på 
marknaden. Försäkringsprodukterna bör 
vara diversifierade med avseende på deras 
typ och berörda försäkringsgivare eller 
produktleverantörer och det bör inte röra 
sig om enbart sådana försäkringsprodukter 
som erbjuds eller tillhandahålls av enheter 
som har nära förbindelser med 
försäkringsförmedlaren. 

Or. en

Ändringsförslag 585
Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) De måste ge kunderna full och 
opartisk rådgivning.

Or. de

Ändringsförslag 586
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Arten av den ersättning som mottas 
för försäkringsavtalet och huruvida de i 
fråga om försäkringsavtalet med 
investeringsinslag arbetar
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(i) på grundval av en avgift, dvs. att 
ersättningen betalas direkt av kunden, 
eller
(ii) på grundval av en provision av något 
slag som ingår i försäkringspremien, eller
(iii) på grundval av en kombination av de 
sätt som anges i led i och ii.

Or. en

Ändringsförslag 587
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Om förmedlaren mottar en avgift 
eller en provision av något slag, det fulla 
beloppet av ersättningen för de 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag som erbjuds eller 
övervägs eller, om det exakta beloppet inte 
kan fastställas, grunden för beräkning av 
hela avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision. 
Avgiften eller provisionen för 
rådgivningen och avgiften eller 
provisionen för produkten ska redovisas 
som separata belopp eller beräkningar.

Or. en

Ändringsförslag 588
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) Om provisionen baseras på 
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uppnåendet av överenskomna mål eller 
trösklar angående förmedlarens 
försäljning av försäkringar från en viss 
försäkringsgivare, uppgift om dessa mål 
eller trösklar samt de belopp som ska 
utbetalas när de uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 589
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta eller ta 
emot avgifter, provisioner eller andra 
ekonomiska ersättningar som utbetalas 
eller lämnas av en tredje part eller av 
en person som agerar för en tredje parts 
räkning.

utgår

Or. en

Motivering

Är motståndare till att det införs ett förbud mot varje slag av incitament när 
investeringsrådgivning ges på oberoende grund.

Ändringsförslag 590
Louis Michel

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta eller ta 

utgår
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emot avgifter, provisioner eller andra 
ekonomiska ersättningar som utbetalas 
eller lämnas av en tredje part eller av 
en person som agerar för en tredje parts 
räkning.

Or. en

Ändringsförslag 591
Ramon Tremosa i Balcells

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta eller ta 
emot avgifter, provisioner eller andra 
ekonomiska ersättningar som utbetalas 
eller lämnas av en tredje part eller av 
en person som agerar för en tredje parts 
räkning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 592
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta eller ta 
emot avgifter, provisioner eller andra 
ekonomiska ersättningar som utbetalas 
eller lämnas av en tredje part eller av 
en person som agerar för en tredje parts 
räkning.

(b) Om kunden ska betala en avgift för 
rådgivningen.
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Or. en

Ändringsförslag 593
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta eller ta 
emot avgifter, provisioner eller andra 
ekonomiska ersättningar som utbetalas 
eller lämnas av en tredje part eller av 
en person som agerar för en tredje parts 
räkning.

(b) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta eller ta 
emot ekonomisk ersättning av något slag, 
inbegripet avgifter eller provisioner som 
utbetalas eller lämnas av en tredje part eller 
av en person som agerar för en tredje parts 
räkning på oberoende grund.

Or. en

Ändringsförslag 594
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta eller ta 
emot avgifter, provisioner eller andra 
ekonomiska ersättningar som utbetalas 
eller lämnas av en tredje part eller av 
en person som agerar för en tredje parts 
räkning.

(b) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta och behålla 
avgifter, provisioner eller andra 
ekonomiska ersättningar som utbetalas 
eller lämnas av en tredje part eller av 
en person som agerar för en tredje parts 
räkning. Mindre naturaförmåner som kan 
förbättra kvaliteten hos den tjänst som 
tillhandahålls för en kund och som är av 
sådan omfattning och art att de inte kan 
anses hindra värdepappersföretaget från 
att uppfylla sin skyldighet att agera i 
kundens bästa intresse, och som redovisas 
tydligt, är undantagna från denna 
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bestämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 595
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För tillhandahållandet av tjänsten till
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta eller ta 
emot avgifter, provisioner eller andra 
ekonomiska ersättningar som utbetalas 
eller lämnas av en tredje part eller av 
en person som agerar för en tredje parts 
räkning.

(b) När en försäkringsförmedlare eller ett 
försäkringsföretag informerar kunden om 
att råd om försäkringar ges på oberoende 
grund, får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta eller ta 
emot avgifter, provisioner eller andra
direkta eller indirekta ekonomiska 
ersättningar eller naturaförmåner som 
utbetalas eller lämnas av en tredje part eller 
av en person som agerar för en tredje parts 
räkning.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bygger på ett förslag från den danska försäkringsföreningen. Förbudet 
mot provisioner hindrar ekonomiska transaktioner mellan försäkrings- och pensionsbolag 
och försäkringsförmedlare. På detta sätt blir det mer uppenbart för konsumenterna hur 
mycket de betalar och till vem. Den danska försäkringsföreningens erfarenhet är att förbudet
mot provisioner har ökat transparensen på den danska marknaden och därmed förbättrat 
konkurrensen, vilket lett till bättre produkter och lägre kostnader för konsumenterna. 
Ändringsförslaget är i linje med MiFID II.

Ändringsförslag 596
Peter Simon, Udo Bullmann

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta eller ta 
emot avgifter, provisioner eller andra
ekonomiska ersättningar som utbetalas 
eller lämnas av en tredje part eller av 
en person som agerar för en tredje parts 
räkning.

(b) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta eller ta 
emot avgifter, provisioner eller andra
penningersättningar, motsvarande 
fördelar eller andra incitament som 
utbetalas eller lämnas av en tredje part eller 
av en person som agerar för en tredje parts 
räkning.

Or. de

Ändringsförslag 597
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta eller ta 
emot avgifter, provisioner eller andra 
ekonomiska ersättningar som utbetalas 
eller lämnas av en tredje part eller av 
en person som agerar för en tredje parts 
räkning.

(b) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta och behålla
avgifter, provisioner eller andra 
ekonomiska ersättningar som utbetalas 
eller lämnas av en tredje part eller av 
en person som agerar för en tredje parts 
räkning.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att anpassa det andra direktivet om försäkringsförmedling till 
MiFID II. Det bygger på ett bidrag från brittiska tillsynsmyndigheten för finansiella tjänster 
(FSA).

Ändringsförslag 598
Jean-Paul Gauzès
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Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Han eller hon får endast erhålla 
ersättning från sin kund.

Or. fr

Motivering

Överensstämmelser med den text som bör antas inom ramen för MIF 2.

Ändringsförslag 599
Alfredo Pallone

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om försäkringsförmedlaren tar emot 
avgifter eller provisioner från tredje part 
för försäkringsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 600
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska tillse att det sätt 
på vilket ett försäkringsföretag eller en 
försäkringsförmedlare avlönar sin 
personal eller anknutna ombud inte 
hindrar dem från att uppfylla sin 
skyldighet att agera i kundens bästa 
intresse. Medlemsstaterna ska, då 
personal ger råd om, marknadsför eller 
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säljer försäkringsprodukter till icke-
professionella kunder, se till att 
ersättningsstrukturerna i fråga inte är till 
nackdel för personalens förmåga att 
tillhandahålla objektiva 
rekommendationer, i förekommande fall, 
eller att tillhandahålla information på ett 
sätt som är rättvist, tydligt och inte 
missvisande i enlighet med punkt 2 och 
inte på annat sätt ger upphov till onödiga 
intressekonflikter.
Medlemsstaterna ska särskilt se till att
(a) ersättningen inte huvudsakligen är 
beroende av mål för försäljningen av eller 
lönsamheten för särskilda produkter,
(b) ersättningen eller andra arrangemang, 
inbegripet prestandabedömningar, inte 
ger de anställda incitament att inte agera i 
förmedlarens kunders intresse.

Or. en

Ändringsförslag 601
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. En försäkringsförmedlare anses ge 
råd på oberoende grund endast om 
förmedlaren i sin information till kunden 
har uppgett att så är fallet.

Or. en

Motivering

Den sista punkten läggs till för att klargöra att ”icke-anknutna” förmedlare per se inte ska 
anses ge råd på oberoende grund.
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Ändringsförslag 602
Sławomir Nitras

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33 
med avseende på åtgärder för att 
säkerställa att försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag iakttar de principer 
som anges i denna artikel när de utför 
försäkringsförmedling med kunder. I 
dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

6. Medlemsstaterna får dessutom förbjuda 
eller ytterligare begränsa möjligheten för 
tredje parter att erbjuda eller acceptera 
avgifter, provisioner eller naturaförmåner 
vid tillhandahållande av rådgivning om 
försäkringar.

Or. en

Ändringsförslag 603
Sławomir Nitras

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Arten av den eller de tjänster som 
kunden eller den potentiella kunden 
erbjuds eller tillhandahålls, med 
beaktande av transaktionernas typ, 
föremål, storlek och frekvens. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 604
Sławomir Nitras

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Arten av de produkter som erbjuds 
eller övervägs, inklusive olika typer av 
försäkringsprodukter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 605
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Kundens, eller den potentiella 
kundens, ställning som icke-professionell 
eller professionell kund, samt deras 
klassificering som godtagbara motparter.

Or. en

Motivering

Syftet är en anpassning till MiFID II.

Ändringsförslag 606
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna kan under vissa 
omständigheter, och efter samråd med 
berörda aktörer, förbjuda eller ytterligare 
begränsa erbjudandet eller godtagandet 
av avgifter, provisioner eller 
naturaförmåner vid rådgivning om 
försäkringsprodukter med 
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investeringsinslag, förutsatt att de ser till 
att det råder lika villkor mellan alla 
distributionskanaler och att konkurrensen 
inte snedvrids. Detta kan innebära krav 
på att alla sådana avgifter, provisioner 
eller naturaförmåner återlämnas till 
kunden eller räknas av mot avgifter som 
kunden betalar.

Or. en

Ändringsförslag 607
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 [...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 608
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de ger råd ska
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag skaffa nödvändig 
information om kundens eller den 
potentiella kundens kunskaper och 
erfarenheter på området av betydelse för 
den specifika typen av produkt eller tjänst 
samt om kundens eller den potentiella 
kundens ekonomiska situation och 
placeringsmål, på grundval av vilket 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bör rekommendera de 
försäkringsprodukter som är lämpliga för 

1. Försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag ska skaffa nödvändig 
information om kundens eller den 
potentiella kundens kunskaper och 
erfarenheter på området av betydelse för 
den specifika typen av produkt eller tjänst 
samt om kundens eller den potentiella 
kundens ekonomiska situation och 
placeringsmål, på grundval av vilket 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bör rekommendera de 
försäkringsprodukter som är lämpliga för 
kunden eller den potentiella kunden.
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kunden eller den potentiella kunden.

Or. fr

Ändringsförslag 609
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de ger råd ska försäkringsförmedlare 
eller försäkringsföretag skaffa nödvändig 
information om kundens eller den 
potentiella kundens kunskaper och 
erfarenheter på området av betydelse för 
den specifika typen av produkt eller tjänst 
samt om kundens eller den potentiella 
kundens ekonomiska situation och 
placeringsmål, på grundval av vilket
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bör rekommendera de 
försäkringsprodukter som är lämpliga för 
kunden eller den potentiella kunden.

1. När de ger råd ska försäkringsförmedlare 
eller försäkringsföretag skaffa nödvändig 
information om kundens eller den 
potentiella kundens kunskaper, behov och 
erfarenheter på området av betydelse för 
den specifika typen av produkt eller tjänst 
samt om kundens eller den potentiella 
kundens ekonomiska situation och 
placeringsmål, och på grundval av denna 
bedömning bör försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget rekommendera 
de försäkringsprodukter som är i kundens
eller den potentiella kundens intresse.

Or. en

Motivering

Asymmetrisk information mellan kunder och försäkringsförmedlare och betalning av 
provision av tillhandahållare av försäkringar till förmedlare påverkar för närvarande 
kvaliteten på försäkringsrådgivningen mycket negativt. Detta hämmar ett kostnadseffektivt 
och resultatorienterat tillhandahållande av produkter till konsumenterna. Mot bakgrund av 
aktuella läget när det gäller den politiska debatten om frågan i Europa, samt för att beakta 
behovet av ett effektivt och samstämt regelverk, är en korrekt anpassning av det andra 
direktivet om försäkringsförmedling till MiFID en effektiv strategi

Ändringsförslag 610
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag, när de utför 
försäkringsförmedling i samband med 
försäljning utan rådgivning, begär att 
kunden eller den potentiella kunden 
lämnar information om sina kunskaper 
och erfarenheter på investeringsområdet 
av betydelse för den specifika typ av 
produkt eller tjänst som erbjuds eller 
efterfrågas, så att försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget kan bedöma 
huruvida den tänkta försäkringstjänsten 
eller försäkringsprodukten är 
ändamålsenlig för kunden.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 611
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag, när de utför 
försäkringsförmedling i samband med 
försäljning utan rådgivning, begär att
kunden eller den potentiella kunden
lämnar information om sina kunskaper 
och erfarenheter på investeringsområdet 
av betydelse för den specifika typ av 
produkt eller tjänst som erbjuds eller 
efterfrågas, så att försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget kan bedöma 
huruvida den tänkta försäkringstjänsten 
eller försäkringsprodukten är 
ändamålsenlig för kunden.

Medlemsstaterna ska se till att 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag, när de utför 
försäkringsförmedling i samband med 
försäljning utan rådgivning, ber kunden 
eller den potentiella kunden om relevant
information om kunden eller den 
potentiella kunden. Syftet med detta är att 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska kunna bedöma 
huruvida den tänkta försäkringstjänsten 
eller försäkringsprodukten är 
ändamålsenlig för kunden.
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag föreslås för att göra en anpassning till MiFID II när det gäller 
bedömningen i kundens intresse.

Ändringsförslag 612
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag, när de utför 
försäkringsförmedling i samband med 
försäljning utan rådgivning, begär att 
kunden eller den potentiella kunden lämnar 
information om sina kunskaper och 
erfarenheter på investeringsområdet av 
betydelse för den specifika typ av produkt 
eller tjänst som erbjuds eller efterfrågas, så 
att försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kan bedöma huruvida 
den tänkta försäkringstjänsten eller 
försäkringsprodukten är ändamålsenlig för 
kunden.

Medlemsstaterna ska se till att 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag, när de utför 
försäkringsförmedling, begär att kunden 
eller den potentiella kunden lämnar 
information om sina kunskaper och 
erfarenheter på investeringsområdet av 
betydelse för den specifika typ av produkt 
eller tjänst som erbjuds eller efterfrågas, så 
att försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kan bedöma huruvida 
den tänkta försäkringstjänsten eller 
försäkringsprodukten är ändamålsenlig för 
kunden

Or. en

Ändringsförslag 613
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om försäkringsförmedlaren eller
försäkringsföretaget på grundval av den 
information som mottagits enligt 

Om försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget på grundval av den 
information som efterfrågats enligt 
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föregående stycke anser att produkten eller 
tjänsten inte är ändamålsenlig för kunden 
eller den potentiella kunden, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget varna kunden eller den 
potentiella kunden. Denna varning får ges i 
standardiserad form.

föregående stycke anser att produkten eller 
tjänsten inte är ändamålsenlig för kunden 
eller den potentiella kunden, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget varna kunden eller den 
potentiella kunden. Denna varning får ges i 
standardiserad form.

Or. en

Ändringsförslag 614
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget på grundval av den 
information som mottagits enligt 
föregående stycke anser att produkten eller 
tjänsten inte är ändamålsenlig för kunden 
eller den potentiella kunden, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget varna kunden eller den 
potentiella kunden. Denna varning får ges i 
standardiserad form.

Om försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget på grundval av den 
information som mottagits enligt 
föregående stycke anser att produkten eller 
tjänsten inte är ändamålsenlig för kunden 
eller den potentiella kunden, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget varna kunden eller den 
potentiella kunden. Denna varning bör ges 
i standardiserad form.

Or. fr

Ändringsförslag 615
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När kunder eller potentiella kunder inte
lämnar den information som avses i första 
stycket eller om de lämnar otillräcklig
information om sina kunskaper och 

När kunder eller potentiella kunder inte
kan lämna den information som avses i 
första stycket eller om de inte kan lämna 
tillräcklig information, ska 
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erfarenheter, ska försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget varna dem om 
att de inte kan fastställa huruvida den 
tänkta tjänsten eller produkten är 
ändamålsenlig för dem. Denna varning får 
ges i standardiserad form.

försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte ge råd om eller 
sälja den tänkta tjänsten eller produkten, 
eftersom de inte kan fastställa huruvida 
den tänkta tjänsten eller produkten är 
ändamålsenlig för dem. Denna
omständighet kan meddelas i 
standardiserad form med anvisningar om 
vilken information som behövs för att 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska kunna göra en 
korrekt bedömning i kundens bästa 
intresse.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 616
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När kunder eller potentiella kunder inte 
lämnar den information som avses i första 
stycket eller om de lämnar otillräcklig 
information om sina kunskaper och 
erfarenheter, ska försäkringsförmedlaren 

När kunder eller potentiella kunder inte 
lämnar tillräcklig information om sina 
kunskaper och erfarenheter, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget varna dem om att de 
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eller försäkringsföretaget varna dem om att 
de inte kan fastställa huruvida den tänkta 
tjänsten eller produkten är ändamålsenlig 
för dem. Denna varning får ges i 
standardiserad form.

inte kan fastställa huruvida den tänkta 
tjänsten eller produkten är ändamålsenlig 
för dem. Denna varning får ges i 
standardiserad form.

Or. en

Ändringsförslag 617
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 När kunder eller potentiella kunder inte 
lämnar den information som avses i första 
stycket eller om de lämnar otillräcklig 
information om sina kunskaper och 
erfarenheter, ska försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget varna dem om att 
de inte kan fastställa huruvida den tänkta 
tjänsten eller produkten är ändamålsenlig 
för dem. Denna varning får ges i 
standardiserad form.

När kunder eller potentiella kunder inte 
lämnar den information som avses i första 
stycket eller om de lämnar otillräcklig 
information om sina kunskaper och 
erfarenheter, ska försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget varna dem om att 
de inte kan fastställa huruvida den tänkta 
tjänsten eller produkten är ändamålsenlig 
för dem. Denna varning bör ges i 
standardiserad form.

Or. fr

Ändringsförslag 618
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillåta 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att, när de genomför 
försäkringsförmedling i samband med 
försäljning utan rådgivning, utöva sin 
verksamhet utan att få den information 
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eller göra den bedömning som anges i 
punkt 2 om följande villkor är uppfyllda: 
(a) Försäkringsförmedlingen 
tillhandahålls på initiativ av kunden eller 
den potentiella kunden.
b) Försäkringsförmedlingen avser 
försäkringsbaserade investeringar som 
i) endast ger investeringsexponering för 
bakomliggande finansiella instrument 
som bedöms som icke-komplexa enligt 
artikel 25.3 a i [direktiv 2004/39/EG], 
eller
ii) inte har en struktur som gör det svårt 
för kunden att förstå den involverade 
risken.
c) Kunden eller den potentiella kunden 
har fått tydlig information om att 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte behöver bedöma 
den erbjudna produktens lämplighet eller 
ändamålsenlighet, och att kunden därför 
inte omfattas av de relevanta 
uppförandereglerna. Denna varning får 
ges i standardiserad form. 

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag skapas en standard som motsvarar dem i MiFID, vilket innebär 
lika villkor i förhållande till icke försäkringsrelaterade investeringsprodukter. Det bygger på 
ett bidrag från brittiska tillsynsmyndigheten för finansiella tjänster (FSA).

Ändringsförslag 619
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag, när de utför 
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försäkringsförmedling i samband med 
försäljning utan rådgivning, kan 
tillhandahålla kunden eller den 
potentiella kunden dessa produkter utan 
att bedöma huruvida den tänkta 
produkten är ändamålsenlig för kunden, 
förutsatt att följande villkor är uppfyllda:
(a) Tjänsten utan rådgivning avser 
försäkringsbaserade investeringar som
i) endast ger investeringsexponering för 
bakomliggande finansiella instrument 
som bedöms som icke-komplexa enligt 
artikel 25.3 a i [direktiv 2004/39/EG*], 
eller
ii) inte har en struktur som gör det svårt 
för kunden att förstå den involverade 
risken.
(b) Produkten eller tjänsten tillhandahålls 
på initiativ av kunden eller den potentiella 
kunden.
c) Kunden eller den potentiella kunden 
har fått en tydlig varning om att 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget vid 
tillhandahållandet av denna tjänst inte 
måste bedöma den erbjudna produktens 
lämplighet eller ändamålsenlighet, och att 
kunden därför inte åtnjuter det skydd som 
fastställs i de relevanta 
uppförandereglerna. Denna varning får 
ges i standardiserad form.
d) Försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 23 
(intressekonflikt).

Or. en

Motivering

I MiFID II tillåts försäljning av vissa PRIPS-produkter enligt principen att det uteslutande 
handlar om att utföra ordern (utan rådgivning eller ett lämpligt test) om vissa villkor är 
uppfyllda. I det andra direktivet om försäkringsförmedling ingår emellertid ingen liknande 
bestämmelse. Detta skapar orättvisa villkor mellan kunder som investerar i liknande, om inte 
identiska, tillgångar. UCITS-fonder kan till exempel säljas enligt principen att det uteslutande 
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handlar om att utföra ordern enligt MiFID II, samtidigt som en försäkringsfond med liknande 
tillgångsprofil inte kan säljas på detta sätt enligt förslaget till det andra direktivet om 
försäkringsförmedling.

Ändringsförslag 620
Ashley Fox

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska tillåta 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att, när de genomför 
försäkringsförmedling i samband med 
försäljning utan rådgivning, 
tillhandahålla dessa tjänster till sina 
kunder utan att behöva inhämta den 
information eller göra den bedömning 
som anges i punkt 2 när alla följande 
villkor är uppfyllda:
(a) Tjänsten utan rådgivning avser 
försäkringsbaserade investeringar som
i) endast ger investeringsexponering för 
bakomliggande finansiella instrument 
som bedöms som icke-komplexa enligt 
artikel 25.3 a i direktiv 2004/39/EG, eller
ii) inte har en struktur som gör det svårt 
för kunden att förstå den involverade 
risken.
(b) Produkten eller tjänsten tillhandahålls 
på initiativ av kunden eller den potentiella 
kunden.
c) Kunden eller den potentiella kunden 
har fått tydlig information om att 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget vid 
tillhandahållandet av denna tjänst inte 
måste bedöma den erbjudna produktens 
lämplighet eller ändamålsenlighet, och att 
kunden därför inte åtnjuter det skydd som 
fastställs i de relevanta 
uppförandereglerna. Denna varning får 
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ges i standardiserad form.
(d) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget uppfyller sina 
förpliktelser enligt artikel 23.

Or. en

Ändringsförslag 621
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska tillhandahålla 
kunder tillfredsställande rapporter om de 
tjänster som dessa tillhandahålls. Denna 
rapportering ska innefatta regelbundna 
meddelanden till kunder, med beaktande av 
de berörda försäkringsprodukternas art och 
komplexitet och arten av de tjänster som 
kunden tillhandahållits, och ska, i 
tillämpliga fall, innefatta uppgifter om 
kostnader för de transaktioner och tjänster 
som utförts för kundens räkning. När de 
ger råd ska försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget specificera hur de 
avgivna råden motsvarar kundens 
personliga egenskaper.

4. Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska tillhandahålla 
kunder tillfredsställande rapporter på ett 
varaktigt medium om de tjänster som 
dessa tillhandahålls. Denna rapportering 
ska innefatta regelbundna meddelanden till 
kunder, med beaktande av de berörda 
försäkringsprodukternas art och 
komplexitet och arten av de tjänster som 
kunden tillhandahållits, och ska, i 
tillämpliga fall, innefatta uppgifter om 
kostnader för de transaktioner och tjänster 
som utförts för kundens räkning. När de 
ger råd till icke-professionella kunder ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget tillhandahålla 
kunden dokumentation på ett hållbart 
medium med angivande av åtminstone 
kundens mål, rekommendationen och hur 
den rådgivning som ges motsvarar 
kundens personliga egenskaper och mål.

Or. en

Motivering

Konsumentskyddsnivå och uppföranderegler bör vara i linje med MiFID.
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Ändringsförslag 622
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska tillhandahålla 
kunder tillfredsställande rapporter om de 
tjänster som dessa tillhandahålls. Denna 
rapportering ska innefatta regelbundna 
meddelanden till kunder, med beaktande av 
de berörda försäkringsprodukternas art och 
komplexitet och arten av de tjänster som 
kunden tillhandahållits, och ska, i 
tillämpliga fall, innefatta uppgifter om 
kostnader för de transaktioner och tjänster 
som utförts för kundens räkning. När de 
ger råd ska försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget specificera hur de 
avgivna råden motsvarar kundens 
personliga egenskaper.

4. Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska tillhandahålla 
kunder tillfredsställande rapporter om de 
tjänster som dessa tillhandahålls. Denna 
rapportering ska innefatta regelbundna 
meddelanden till kunder, med beaktande av 
de berörda försäkringsprodukternas art och 
komplexitet och arten av de tjänster som 
kunden tillhandahållits, och ska, i 
tillämpliga fall, innefatta uppgifter om 
kostnader för de transaktioner och tjänster 
som utförts för kundens räkning.
Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska specificera hur de 
avgivna råden motsvarar kundens 
personliga egenskaper

Or. en

Ändringsförslag 623
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska tillhandahålla 
kunder tillfredsställande rapporter om de 
tjänster som dessa tillhandahålls. Denna 
rapportering ska innefatta regelbundna 
meddelanden till kunder, med beaktande av 
de berörda försäkringsprodukternas art och 
komplexitet och arten av de tjänster som 
kunden tillhandahållits, och ska, i 
tillämpliga fall, innefatta uppgifter om 
kostnader för de transaktioner och tjänster 

4. Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska tillhandahålla 
kunder tillfredsställande rapporter om de 
tjänster som dessa tillhandahålls. Denna 
rapportering ska innefatta regelbundna 
meddelanden till kunder, med beaktande av 
de berörda försäkringsprodukternas art och 
komplexitet och arten av de tjänster som 
kunden tillhandahållits, och ska, i 
tillämpliga fall, innefatta uppgifter om 
kostnader för de transaktioner och tjänster 
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som utförts för kundens räkning. När de 
ger råd ska försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget specificera hur de 
avgivna råden motsvarar kundens 
personliga egenskaper.

som utförts för kundens räkning.
Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska specificera hur de 
avgivna råden motsvarar kundens 
personliga egenskaper.

Or. fr

Ändringsförslag 624
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska tillhandahålla 
kunder tillfredsställande rapporter om de 
tjänster som dessa tillhandahålls. Denna 
rapportering ska innefatta regelbundna 
meddelanden till kunder, med beaktande av 
de berörda försäkringsprodukternas art och 
komplexitet och arten av de tjänster som 
kunden tillhandahållits, och ska, i 
tillämpliga fall, innefatta uppgifter om 
kostnader för de transaktioner och tjänster 
som utförts för kundens räkning. När de 
ger råd ska försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget specificera hur de 
avgivna råden motsvarar kundens 
personliga egenskaper.

4. Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska tillhandahålla 
kunder tillfredsställande rapporter om de 
tjänster som dessa tillhandahålls. Denna 
rapportering ska innefatta regelbundna 
meddelanden till kunder, med beaktande av 
de berörda försäkringsprodukternas art och 
komplexitet och arten av de tjänster som 
kunden tillhandahållits, och ska, i 
tillämpliga fall, innefatta uppgifter om alla
kostnader för de transaktioner och tjänster 
som utförts för kundens räkning. När de 
ger råd ska försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget specificera exakt hur 
de avgivna råden motsvarar kundens 
personliga egenskaper

Or. en

Ändringsförslag 625
Sławomir Nitras

Förslag till direktiv
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. en
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Motivering

Det finns rättsliga tvivel om huruvida denna typ av bestämmelser kan fastställas på EU-nivå. 
Det finns inga rationella argument som skulle motivera direktivets intrång på området för 
medlemsstaternas ekonomiska påföljder. I bestämmelserna för utfärdande av påföljder bör 
hänsyn tas till den sociala miljön i en viss medlemsstat, vilket innebär att denna typ av 
bestämmelser bör fastställas på nationell nivå.

Ändringsförslag 626
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna har infört 
lämpliga åtgärder som gör det möjligt för 
dem att genom ett register inneha och 
informera om identiteten på 
försäkringsförmedlare, anknutna 
försäkringsförmedlare och 
återförsäkringsförmedlare som har brutit 
mot kapitel VI och VII i detta direktiv 
samt identiteten på förmedlaren eller på 
det försäkringsföretag för vars räkning 
respektive förmedlare handlar. Eiopa ska 
tillhandahålla en förteckning över de 
relevanta behöriga nationella 
myndigheternas länkar till varje register. 
De behöriga nationella myndigheterna 
ska på samma sätt tillhandahålla länkar 
till ovan nämnda förteckning som innehas 
av Eiopa. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att inrätta en effektiv påföljdsmekanism som inte är 
ekonomisk för att förbättra kvaliteten på rådgivning och konkurrens inom 
försäkringsförmedlingssektorn.
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Ändringsförslag 627
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Påföljder

1. Medlemsstaterna ska med avseende på 
försäkringsförmedlare besluta om 
lämpliga påföljder för personer som 
utövar verksamhet som försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare utan att vara 
registrerade i en medlemsstat och som 
inte omfattas av artikel 1.2.
2. Medlemsstaterna ska besluta om 
lämpliga påföljder för försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare eller 
försäkrings- eller återförsäkringsföretag 
som inte utnyttjar den försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlingstjänst som 
tillhandahålls av registrerade försäkrings-
eller återförsäkringsförmedlare eller av de 
personer som avses i artikel 1.2
3. Medlemsstaterna ska besluta om 
lämpliga påföljder för försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare som inte följer 
de nationella bestämmelser som antagits i 
enlighet med detta direktiv. 
4. Varje åtgärd som omfattar påföljder 
eller inskränkningar i en försäkrings-
eller återförsäkringsförmedlares 
verksamhet ska vederbörligen motiveras 
och delges den berörda förmedlaren. 
Varje sådan åtgärd ska kunna prövas av 
domstol i den medlemsstat där den 
beslutats.

Or. en

Ändringsförslag 628
Sven Giegold
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Förslag till direktiv
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Särskilda påföljder

Eiopa ska i enlighet med artikel 9.2 i 
förordning (EU) nr 1095/2010 övervaka 
försäkrings- och återförsäkringsprodukter 
som marknadsförs, distribueras eller säljs 
i unionen, och får aktivt utreda nya 
försäkrings- och återförsäkringsprodukter 
innan dessa marknadsförs, distribueras 
eller säljs i unionen, i samarbete med de 
behöriga myndigheterna. Eiopa ska också 
övervaka försäkrings- och 
återförsäkringsföretagens övriga 
finansiella verksamhet och praxis, 
inbegripet investeringsverksamhet.
1. Enligt artikel 9.5 i förordning (EU) 
nr 1095/2010 får Eiopa, när den på 
rimliga grunder kan fastställa att 
villkoren i punkterna 2 och 3 är 
uppfyllda, tillfälligt inom unionen 
förbjuda eller begränsa
(a) marknadsföring, distribution eller 
försäljning av vissa specificerade 
försäkrings- och 
återförsäkringsprodukter, inbegripet 
sjukförsäkringsprodukter och 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag med vissa specificerade 
egenskaper, eller
(b) en typ av finansiell verksamhet eller 
praxis, inbegripet investeringsverksamhet, 
som försäkrings- och 
återförsäkringsföretagen bedriver.
Ett förbud eller en begränsning får 
tillämpas under omständigheter eller 
omfattas av undantag som anges av 
Eiopa.
2. Eiopa ska fatta beslut enligt punkt 1 
endast om samtliga följande villkor är 
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uppfyllda:
(a) Den föreslagna åtgärden utgör ett svar 
på ett allvarligt hot mot skyddet av 
försäkringstagare eller förmånstagare 
eller mot finansmarknadernas korrekta 
funktion och integritet eller mot 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finansiella system.
(b) De regler som enligt 
unionslagstiftningen är tillämpliga på den 
berörda försäkrings- eller 
återförsäkringsprodukten, det berörda 
finansiella instrumentet eller den berörda 
finansiella verksamheten avvärjer inte 
hotet.
(c) En behörig myndighet eller flera 
behöriga myndigheter har inte vidtagit 
åtgärder för att avvärja hotet eller de 
åtgärder som vidtagits för att avvärja 
hotet är inte lämpliga.
När villkoren i första stycket är uppfyllda 
får Eiopa införa det förbud eller den 
begränsning som avses i punkt 1 av 
försiktighetsskäl innan en försäkrings-
eller återförsäkringsprodukt har 
marknadsförts eller sålts till 
försäkringstagare eller en finansiell 
verksamhet eller praxis har genomförts.
3. När Eiopa vidtar åtgärder enligt denna 
artikel ska hänsyn tas till den 
utsträckning i vilken åtgärden
(a) inte får negativa effekter för 
finansmarknadernas effektivitet eller för 
försäkringstagare och förmånstagare som 
inte står i proportion till åtgärdens 
fördelar, och
(b) inte skapar risk för regelarbitrage.
När en behörig myndighet eller flera 
behöriga myndigheter har vidtagit en 
åtgärd enligt artikel 32, får Eiopa vidta 
alla de åtgärder som avses i punkt 1 utan 
att avge det yttrande som krävs enligt 
artikel 33.
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4. Innan Eiopa fattar beslut om att vidta 
någon åtgärd enligt denna artikel ska 
Eiopa meddela de behöriga 
myndigheterna den föreslagna åtgärden.
4a. Innan Eiopa fattar ett beslut enligt 
punkt 1 ska Eiopa meddela sin avsikt att 
förbjuda eller begränsa en försäkrings-
eller återförsäkringsprodukt eller en 
finansiell verksamhet eller praxis, såvida 
inte vissa förändringar görs av 
försäkrings- eller 
återförsäkringsproduktens eller den 
finansiella verksamhetens eller praxisens 
egenskaper inom en fastställd tidsram.
5. Eiopa ska på sin webbplats 
offentliggöra ett tillkännagivande av varje 
beslut om att vidta åtgärder enligt denna 
artikel. Tillkännagivandet ska innehålla 
uppgifter om förbudet eller 
begränsningen och ska ange den tidpunkt 
efter offentliggörandet av 
tillkännagivandet då åtgärden kommer att 
träda i kraft. Ett förbud eller en 
begränsning ska endast tillämpas i 
samband med åtgärder som vidtagits efter 
att bestämmelserna börjat gälla.
6. Eiopa ska ompröva ett förbud eller en 
begränsning enligt punkt 1 med lämpliga 
intervall och minst var tredje månad. Om 
förbudet eller begränsningen inte 
förlängs efter denna tolvmånadersperiod 
ska förbudet eller begränsningen löpa ut.
7. En åtgärd som Eiopa antar enligt 
denna artikel ska ha företräde framför 
tidigare åtgärder som vidtagits av en 
behörig myndighet.
8. Kommissionen ska anta delegerade 
akter i enlighet med artikel 41, som 
specificerar de kriterier och faktorer som 
Eiopa ska beakta vid fastställandet av när 
sådana hot mot investerarskyddet eller 
mot finansmarknadernas korrekta 
funktion och integritet eller mot 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finansiella system som avses i punkt 2 a 
uppstår. Dessa delegerade akter ska 
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garantera att Eiopa vid behov kan agera 
av försiktighetsskäl och inte tvingas vänta 
tills produkten har marknadsförts, eller 
typen av verksamhet eller praxis har 
genomförts, innan Eiopa vidtar åtgärder.

Or. en

Motivering

Asymmetrisk information mellan kunder och försäkringsförmedlare och betalning av 
provision av tillhandahållare av försäkringar till förmedlare påverkar för närvarande 
kvaliteten på försäkringsrådgivningen negativt. Detta hämmar ett kostnadseffektivt och 
resultatorienterat tillhandahållande av produkter till konsumenterna. Mot bakgrund av 
aktuella läget när det gäller den politiska debatten om frågan i Europa, samt för att beakta 
behovet av effektivt och samstämt regelverk, är en korrekt anpassning av det andra direktivet 
om försäkringsförmedling till MiFIR en effektiv strategi

Ändringsförslag 629
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. de

Ändringsförslag 630
Sławomir Nitras

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
behöriga myndigheten utan onödigt 
dröjsmål offentliggör alla påföljder och 
åtgärder som beslutats vid överträdelser 
av de nationella bestämmelser som 
antagits för att genomföra detta direktiv, 

utgår
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däribland information om överträdelsens 
typ och art och ansvariga personers 
identitet, om inte ett sådant 
offentliggörande allvarligt skulle äventyra 
försäkrings- och 
återförsäkringsmarknadernas funktion. 
Om ett offentliggörande skulle vålla de 
berörda parterna en oproportionellt stor 
skada ska de behöriga myndigheterna 
offentliggöra påföljderna på anonym 
grund.

Or. en

Motivering

Det är svårt att fastställa vad som skulle orsaka ”oproportionellt stor skada”. 
Offentliggörande av påföljder på anonym grund bör begränsas till att omfatta endast 
sekretessbelagd information i enlighet med nationella lagar och andra författningar. 

Ändringsförslag 631
Arlene McCarthy

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
behöriga myndigheten utan onödigt 
dröjsmål offentliggör alla påföljder och 
åtgärder som beslutats vid överträdelser av 
de nationella bestämmelser som antagits 
för att genomföra detta direktiv, däribland 
information om överträdelsens typ och art 
och ansvariga personers identitet, om inte 
ett sådant offentliggörande allvarligt 
skulle äventyra försäkrings- och 
återförsäkringsmarknadernas funktion. 
Om ett offentliggörande skulle vålla de 
berörda parterna en oproportionellt stor 
skada ska de behöriga myndigheterna 
offentliggöra påföljderna på anonym 
grund.

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
behöriga myndigheten omgående
offentliggör alla påföljder och åtgärder som 
beslutats vid överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antagits för att 
genomföra detta direktiv, däribland 
information om överträdelsens typ och art 
och ansvariga personers identitet.

Or. en



PE504.393v01-00 142/166 AM\926838SV.doc

SV

Ändringsförslag 632
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
behöriga myndigheten utan onödigt 
dröjsmål offentliggör alla påföljder och 
åtgärder som beslutats vid överträdelser av 
de nationella bestämmelser som antagits 
för att genomföra detta direktiv, däribland 
information om överträdelsens typ och art 
och ansvariga personers identitet, om inte 
ett sådant offentliggörande allvarligt skulle 
äventyra försäkrings- och 
återförsäkringsmarknadernas funktion. Om 
ett offentliggörande skulle vålla de berörda 
parterna en oproportionellt stor skada ska 
de behöriga myndigheterna offentliggöra 
påföljderna på anonym grund.

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
behöriga myndigheten utan onödigt 
dröjsmål offentliggör alla påföljder och 
åtgärder som beslutats vid överträdelser av 
de nationella bestämmelser som antagits 
för att genomföra detta direktiv, däribland 
information om överträdelsens typ och art 
och ansvariga personers identitet, om inte 
ett sådant offentliggörande allvarligt skulle 
äventyra försäkrings- och 
återförsäkringsmarknadernas funktion. 
Informationen ska offentliggöras på de 
berörda behöriga myndigheternas och 
Eiopas respektive webbplatser. Om ett 
offentliggörande skulle vålla de berörda 
parterna en oproportionellt stor skada ska 
de behöriga myndigheterna offentliggöra 
påföljderna på anonym grund.

Or. en

Ändringsförslag 633
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska årligen ge Esma 
uppgifter i aggregerad form om alla 
administrativa åtgärder och påföljder som 
beslutats i enlighet med punkterna 1 
och 2. Eiopa ska offentliggöra denna 
information i en årlig rapport.



AM\926838SV.doc 143/166 PE504.393v01-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 634
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Esma ska utarbeta förslag till tekniska 
standarder för tillsyn i fråga om 
förfarandena och formerna för 
överlämnande av information enligt 
denna artikel. Eiopa ska överlämna dessa 
förslag till tekniska standarder för tillsyn 
till kommissionen senast den [...]*.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta tekniska standarder för tillsyn i 
enlighet med artiklarna 10–4 i förordning 
(EU) nr 1094/2010.
______________
* EUT, för in datum: 18 månader från 
dagen för detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 635
Sławomir Nitras

Förslag till direktiv
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 [...] utgår

Or. en

Motivering

Det finns rättsliga tvivel om huruvida denna typ av bestämmelser kan fastställas på EU-nivå. 
Det finns inga rationella argument som skulle motivera direktivets intrång på området för 
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medlemsstaternas ekonomiska påföljder. I bestämmelserna för utfärdande av påföljder bör 
hänsyn tas till den sociala miljön i en viss medlemsstat, vilket är orsaken till att denna typ av 
bestämmelser bör fastställas på nationell nivå.

Ändringsförslag 636
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Personer som bedriver 
försäkringsverksamhet som 
sidoverksamhet utan att ha lämnat en 
deklaration enligt artikel 4 eller som har 
lämnat en sådan deklaration men inte 
uppfyller villkoren i artikel 4.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 637
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag eller försäkrings-
eller återförsäkringsförmedlare som 
använder sådana personers försäkrings-
eller återförsäkringsförmedlingstjänster 
som varken är registrerade i en 
medlemsstat eller avses i artikel 1.2 och 
inte har lämnat en deklaration enligt 
artikel 4.

(c) Försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag eller försäkrings-
eller återförsäkringsförmedlare som 
använder sådana personers försäkrings-
eller återförsäkringsförmedlingstjänster 
som varken är registrerade i en 
medlemsstat eller avses i artikel 1.2.

Or. en
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Ändringsförslag 638
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett offentligt utlåtande med uppgift 
om den berörda fysiska eller juridiska 
personen och överträdelsens art.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 639
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ett offentligt utlåtande med uppgift om 
den berörda fysiska eller juridiska personen 
och överträdelsens art.

(a) En varning eller ett offentligt utlåtande 
med uppgift om den berörda fysiska eller 
juridiska personen och överträdelsens art.

Or. en

Ändringsförslag 640
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I fråga om försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare, återkallelse av 
registrering i enlighet med artikel 3.

(c) I fråga om försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare, återkallelse av 
auktorisering i enlighet med artikel 3.

Or. en
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Motivering

Syftet är att anpassa texten till MiFID II. Denna artikel motsvaras av artikel 75 i MiFID II.

Ändringsförslag 641
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Ett förbud mot alla ledamöter i 
ledningsorganet för försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlaren eller 
försäkrings- eller återförsäkringsföretaget 
eller mot alla andra fysiska personer, som 
hålls ansvariga för överträdelsen, att utföra 
arbetsuppgifter hos en försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare eller ett 
försäkrings- eller återförsäkringsföretag.

(d) Ett tillfälligt förbud mot alla ledamöter 
i ledningsorganet för försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlaren eller 
försäkrings- eller återförsäkringsföretaget, 
som hålls ansvariga för överträdelsen, att 
utföra arbetsuppgifter hos en försäkrings-
eller återförsäkringsförmedlare eller ett 
försäkrings- eller återförsäkringsföretag.

Or. en

Ändringsförslag 642
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Ett förbud mot alla ledamöter i 
ledningsorganet för försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlaren eller 
försäkrings- eller återförsäkringsföretaget 
eller mot alla andra fysiska personer, som 
hålls ansvariga för överträdelsen, att utföra 
arbetsuppgifter hos en försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare eller ett 
försäkrings- eller återförsäkringsföretag.

(d) Ett förbud mot alla ledamöter i 
ledningsorganet för försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlaren eller 
försäkrings- eller återförsäkringsföretaget 
eller mot alla andra fysiska personer, som 
hålls ansvariga för överträdelsen, att även i 
fortsättningen utföra arbetsuppgifter hos 
en försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare eller ett 
försäkrings- eller återförsäkringsföretag.
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Or. en

Ändringsförslag 643
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) I fråga om juridiska personer, 
administrativa ekonomiska påföljder på 
upp till 10 % av den juridiska personens 
totala årsomsättning under föregående 
räkenskapsår. Om den juridiska personen 
är ett dotterföretag till ett moderföretag ska 
den relevanta totala årsomsättningen vara 
den totala årsomsättning som följer av de 
konsoliderade räkenskaperna för 
moderföretaget med det yttersta 
ägarintresset under föregående 
räkenskapsår.

(e) I fråga om juridiska personer, 
administrativa ekonomiska påföljder på 
upp till 10 % av den juridiska personens 
totala årsomsättning under föregående 
räkenskapsår upp till ett belopp på högst 
100 000 000 EUR. Om den juridiska 
personen är ett dotterföretag till ett 
moderföretag ska den relevanta totala 
årsomsättningen vara den totala 
årsomsättning som följer av de 
konsoliderade räkenskaperna för 
moderföretaget med det yttersta 
ägarintresset under föregående 
räkenskapsår.

Or. en

Ändringsförslag 644
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I fråga om fysiska personer, 
administrativa ekonomiska påföljder på 
upp till 5 000 000 euro eller, i de 
medlemsstater där euro inte är officiell 
valuta, motsvarande värde i nationell 
valuta på den dag då detta direktiv träder i 
kraft. 

(f) I fråga om fysiska personer, 
administrativa ekonomiska påföljder på 
upp till 500 000 euro eller, i de 
medlemsstater där euro inte är officiell 
valuta, motsvarande värde i nationell 
valuta på den dag då detta direktiv träder i 
kraft. 

Or. en
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Motivering

Bötesbeloppet på 5 000 000 euro är oproportionerligt och skulle aldrig kunna tillämpas som 
administrativ påföljd för en fysisk person med avseende på överträdelserna i enlighet med 
förordningen om marknadsmissbruk, särskilt med tanke på att avsiktliga överträdelser ska 
omfattas av straffrättsliga påföljder i enlighet med det nya direktivet om marknadsmissbruk.

Ändringsförslag 645
Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I fråga om fysiska personer, 
administrativa ekonomiska påföljder på 
upp till 5 000 000 euro eller, i de 
medlemsstater där euro inte är officiell 
valuta, motsvarande värde i nationell 
valuta på den dag då detta direktiv träder i 
kraft. 

(f) I fråga om fysiska personer, 
administrativa ekonomiska påföljder på 
upp till 5 000 000 euro eller, i de 
medlemsstater där euro inte är officiell 
valuta, motsvarande värde i nationell 
valuta på den dag då detta direktiv träder i 
kraft. Medlemsstaterna kan minska 
beloppet i överensstämmelse med de lagar 
och påföljder som redan är i kraft i 
respektive medlemsstat. 

Or. en

Ändringsförslag 646
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den fördel som erhållits genom 
överträdelsen kan fastställas ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
maximinivån inte är lägre än två gånger 
beloppet av den fördelen.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 647
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
behöriga myndigheterna, när de fastställer 
typen av administrativ påföljd eller åtgärd 
och nivån på en administrativ ekonomisk 
påföljd, beaktar alla relevanta 
omständigheter, däribland följande:

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
behöriga myndigheterna, när de fastställer 
typen av administrativ påföljd eller åtgärd 
och nivån på en administrativ ekonomisk 
påföljd, beaktar alla relevanta 
omständigheter, däribland i förekommande 
fall följande:

Or. en

Motivering

Ordalydelsen i kommissionens förslag antyder att artikeln är direkt tillämpningsbar och att 
endast kompletterande faktorer kan anges i den nationella lagstiftningen. Det måste framgå 
klart och tydligt att medlemsstaterna kan fastställa kriterierna och hur de ska tillämpas i den 
nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag 648
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den ansvariga fysiska eller juridiska 
personens ekonomiska bärkraft, som den 
indikeras genom den juridiska personens 
totala omsättning eller den fysiska 
personens årsinkomst.

(c) Den ansvariga fysiska eller juridiska 
personens ekonomiska bärkraft.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag syftar till samstämdhet mellan denna artikel och artikel 76 i MiFID.

Ändringsförslag 649
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eiopa ska utfärda riktlinjer för de 
behöriga myndigheterna i enlighet med 
artikel 16 i förordning (EU) nr 1094/2010 
om de typer av administrativa åtgärder 
och påföljder som ska användas och 
nivån på administrativa ekonomiska 
påföljder.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 650
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Eiopa ska utfärda riktlinjer för de 
behöriga myndigheterna i enlighet med 
artikel 16 i förordning (EU) nr 1094/2010 
om de typer av administrativa åtgärder 
och påföljder som ska användas och 
nivån på administrativa ekonomiska 
påföljder.

utgår

Or. en

Motivering

Det måste framgå klart och tydligt att medlemsstaterna kan fastställa kriterierna och hur de 
ska tillämpas i den nationella lagstiftningen. Esma bör därför inte utfärda några riktlinjer i 
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detta avseende, eftersom de skulle röra frågor som behandlas i lagstiftningen i många 
medlemsstater.

Ändringsförslag 651
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Detta direktiv ska inte påverka 
befogenheterna för en värdmedlemsstat att 
vidta lämpliga åtgärder för att på sitt 
territorium förebygga eller beivra 
handlingar som strider mot bestämmelser i 
lagar eller andra författningar som antagits 
för att skydda allmänintresset. Sådana 
åtgärder ska innefatta möjligheten att 
hindra de försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare som överträder 
reglerna från att bedriva fortsatt 
verksamhet på värdmedlemsstatens 
territorium.

3. Detta direktiv ska inte påverka 
befogenheterna för en värdmedlemsstat att 
vidta lämpliga åtgärder för att på sitt 
territorium förebygga eller beivra 
handlingar som strider mot bestämmelser i 
lagar eller andra författningar som antagits 
för att skydda allmänintresset. Sådana 
åtgärder ska innefatta möjligheten att 
hindra de försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare som överträder 
reglerna från att bedriva fortsatt 
verksamhet på värdmedlemsstatens 
territorium. Medlemsstaterna får besluta 
att inte anta bestämmelser om 
administrativa påföljder för överträdelser 
som är föremål för straffrättsliga 
påföljder.

Or. en

Motivering

Det bör inte finnas någon skyldighet att anta bestämmelser om administrativa påföljder som 
ska tillämpas i de fall som anges i artikel 29 om dessa är föremål för sanktioner i enlighet 
med det nationella straffrättsliga systemet.

Ändringsförslag 652
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att behöriga 
myndigheter etablerar effektiva system för 
att uppmuntra rapportering av överträdelser 
av de nationella bestämmelser som 
antagits för genomförande av detta direktiv 
till behöriga myndigheter.

1. Medlemsstaterna ska se till att behöriga 
myndigheter etablerar effektiva system för 
att uppmuntra rapportering av överträdelser 
av de bestämmelser som antagits för 
genomförande av detta direktiv till 
behöriga myndigheter.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att anpassa texten till artikel 77 i MiFID II.

Ändringsförslag 653
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att behöriga 
myndigheter etablerar effektiva system för 
att uppmuntra rapportering av överträdelser 
av de nationella bestämmelser som antagits 
för genomförande av detta direktiv till 
behöriga myndigheter.

1. Medlemsstaterna ska se till att behöriga 
myndigheter etablerar effektiva system för 
att uppmuntra rapportering av potentiella 
eller faktiska överträdelser av de 
bestämmelser som antagits för 
genomförande av detta direktiv till 
behöriga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 654
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Lämpligt skydd för anställda hos 
försäkrings- eller återförsäkringsföretag 

(b) Lämpligt skydd, inbegripet vid behov 
anonymitet, för dem som avslöjar 



AM\926838SV.doc 153/166 PE504.393v01-00

SV

eller hos försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare som avslöjar 
överträdelser som begåtts inom 
organisationen.

överträdelser som begåtts.

Or. en

Ändringsförslag 655
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Lämpligt skydd för anställda hos 
försäkrings- eller återförsäkringsföretag 
eller hos försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare som avslöjar 
överträdelser som begåtts inom 
organisationen.

(b) Lämpligt skydd för anställda som 
avslöjar överträdelser som begåtts inom 
organisationen.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att anpassa texten till artikel 77 i MiFID.

Ändringsförslag 656
Krišjānis Kariņš

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska årligen ge Eiopa 
information i aggregerad form om alla 
administrativa åtgärder eller påföljder som 
beslutats i enlighet med artikel 26.

Den behöriga myndigheten ska årligen ge 
Eiopa information i aggregerad form om 
alla administrativa åtgärder eller påföljder 
som beslutats i enlighet med artikel 26.

Or. en
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Ändringsförslag 657
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 31a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31a
Eiopas befogenheter att ingripa tillfälligt
1. Enligt artikel 9.5 i förordning (EU) 
nr 1095/2010 får Eiopa, om villkoren i 
punkterna 2 och 3 är uppfyllda, tillfälligt 
inom unionen förbjuda eller begränsa 
(a) design, marknadsföring, distribution 
eller försäljningen av vissa finansiella 
instrument, eller
(b) en viss typ av finansiell verksamhet 
eller praxis.
Ett förbud eller en begränsning får 
tillämpas under omständigheter eller 
omfattas av undantag som anges av 
Eiopa.
2. Eiopa ska fatta beslut enligt punkt 1 
endast om samtliga följande villkor är 
uppfyllda:
(a) Den föreslagna åtgärden utgör ett svar 
på ett påtagligt konsumentskyddsproblem 
eller hot mot finansmarknadernas 
korrekta funktion och integritet eller mot 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finansiella system.
(b) De regler som enligt 
unionslagstiftningen är tillämpliga på det 
berörda finansiella instrumentet eller den 
berörda finansiella verksamheten avvärjer 
inte hotet. 
3. När Eiopa vidtar åtgärder enligt denna 
artikel ska Eiopa säkerställa att 
åtgärderna
(a) inte får negativa effekter för 
finansmarknadernas effektivitet eller för 



AM\926838SV.doc 155/166 PE504.393v01-00

SV

försäkringstagare som inte står i 
proportion till åtgärdens fördelar, och
(b) inte skapar risk för regelarbitrage.
4. Innan Eiopa fattar beslut om att vidta 
någon åtgärd enligt denna artikel ska 
Eiopa meddela de behöriga 
myndigheterna den föreslagna åtgärden.
5. Eiopa ska på sin webbplats 
offentliggöra ett tillkännagivande av varje 
beslut om att vidta åtgärder enligt denna 
artikel. Tillkännagivandet ska innehålla 
uppgifter om det tillfälliga förbudet eller 
den tillfälliga begränsningen och ska 
ange den tidpunkt efter offentliggörandet 
av tillkännagivandet då åtgärden kommer 
att träda i kraft. Ett tillfälligt förbud eller 
en tillfällig begränsning ska endast 
tillämpas i samband med åtgärder som 
vidtagits efter att bestämmelserna börjat 
gälla.
6. Eiopa ska ompröva ett tillfälligt förbud 
eller en tillfällig begränsning enligt 
punkt 1 med lämpliga intervall och minst 
var tredje månad. Om förbudet eller 
begränsningen inte förnyas efter denna 
tremånadersperiod upphör förbudet eller 
begränsningen automatiskt att gälla.
7. En åtgärd som Eiopa antar enligt 
denna artikel ska ha företräde framför 
tidigare åtgärder som vidtagits av en 
behörig myndighet.
8. Kommissionen ska genom delegerade 
akter anta åtgärder som specificerar de 
kriterier och faktorer som Eiopa ska 
beakta vid fastställandet av när sådana 
påtagliga konsumentskyddsproblem eller 
hot mot finansmarknadernas korrekta 
funktion och integritet eller mot 
stabiliteten i hela eller delar av unionens 
finansiella system som avses i punkt 2 a 
uppstår.
Dessa faktorer och kriterier ska inbegripa
– ett finansiellt instruments 
komplexitetsgrad och förhållandet till den 
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typ av kund som marknadsföringen och 
försäljningen av det riktar sig till,
– innovationsgraden hos ett finansiellt 
instrument, en verksamhet eller en praxis,
– de hävstångseffekter som en produkt 
eller praxis medför.

Or. en

Ändringsförslag 658
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 34 
med avseende på artiklarna 8, 17, 23, 24 
och 25.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 659
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[…] utgår

Or. de

Ändringsförslag 660
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8, 17, 23, 24 och 25 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8, 17, 23, 24 och 25 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med
tre månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ. Om en delegerad akt läggs 
fram strax före eller under en ledig period 
ska tiden börja räknas från den dag då det 
första plenarsammanträdet infaller efter 
den lediga perioden. Under alla 
omständigheter, även vid förlängning, ska 
tidsperioden kunna utökas så att den 
omfattar tre fullständiga 
plenarsammanträden.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att trygga en lämplig roll för Europaparlamentet i 
förfarandet för antagande av delegerade akter.

Ändringsförslag 661
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8, 17, 23, 24 och 25 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av
två månader från den dag då akten delgavs

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8, 17, 23, 24 och 25 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av
tre månader från och med anmälan av
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Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

akten till Europaparlamentet och rådet, 
eller om både Europaparlamentet och rådet
innan tidsfristen löper ut har underrättat 
kommissionen om att de inte har för avsikt 
att göra invändning. Denna period ska 
förlängas med tre månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 662
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 34a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34a
Ytterligare bestämmelser för förslag till 

tekniska standarder för tillsyn
1. Utan hinder av eventuella tidsgränser 
för inlämnandet av förslag till tekniska 
standarder för tillsyn till kommissionen 
ska utfasningen av inlämnande 
handlingar omfatta paket som ska lämnas 
in efter 12, 18 och 24 månader.
2. Kommissionen ska inte anta tekniska 
standarder för tillsyn på ett sätt som 
genom uppehåll reducerar parlamentets 
granskningstid till mindre än två månader 
inräknat förlängningen.
3. De europeiska tillsynsmyndigheterna 
kan samråda med parlamentet vid 
utarbetandet av de tekniska standarderna 
för tillsyn, i synnerhet om det skulle 
förekomma betänkligheter angående 
tillämpningsområdet för nivå 1-texten.
4. I de fall då parlamentets behöriga 
utskott har röstat om att avvisa tekniska 
standarder för tillsyn och mindre än två 
veckor återstår till nästa 
plenarsammanträde ska parlamentet ha 
rätt till ytterligare förlängning fram till 
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datumet för nästa plenarsammanträde.
5. I det fall att en teknisk standard för 
tillsyn skulle avvisas och de fastställda 
problemen är av begränsad räckvidd, kan 
kommissionen anta en påskyndad tidsplan 
för att lägga fram reviderade förslag.
6. Kommissionen ska se till att alla frågor 
som parlamentets övervakningsgrupp 
ställt via det behöriga utskottets 
ordförande besvaras skyndsamt innan 
förslaget till förordning antas.

Or. en

Ändringsförslag 663
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra en översyn av 
detta direktiv fem år efter det att det trätt i 
kraft. Översynen ska innefatta en allmän 
översikt över den praktiska tillämpningen 
av de regler som anges i detta direktiv med 
vederbörlig hänsyn till utvecklingen på 
marknaderna för investeringsprodukter för 
icke-professionella investerare och 
erfarenheterna av den praktiska 
tillämpningen av detta direktiv, 
förordningen om basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter och [MIFID II].
Översynen ska diskutera möjligheterna att 
tillämpa bestämmelserna i detta direktiv på 
de produkter som omfattas av 
direktiv 2003/41/EG. Översynen ska även 
innefatta en särskild analys av effekterna 
av artikel 17.2, med beaktande av 
konkurrenssituationen på marknaden för 
förmedlingstjänster för avtal som inte ingår 
i någon av de klasser som anges i bilaga I 
till direktiv 2002/83/EG, och av effekterna 
av de skyldigheter som avses i artikel 17.2 

1. Kommissionen ska göra en översyn av 
detta direktiv tre år efter det att
bestämmelserna om obligatorisk 
information enligt artiklarna 15–20 samt 
artiklarna 24 och 25 i detta direktiv trätt i 
kraft. Översynen ska innefatta en allmän 
översikt över den praktiska tillämpningen 
av de regler som anges i detta direktiv med 
vederbörlig hänsyn till utvecklingen på 
marknaderna för investeringsprodukter för 
icke-professionella investerare och 
erfarenheterna av den praktiska 
tillämpningen av detta direktiv, 
förordningen om basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter och [MIFID II].
Översynen ska diskutera möjligheterna att 
tillämpa bestämmelserna i detta direktiv på 
de produkter som omfattas av 
direktiv 2003/41/EG. Översynen ska även 
innefatta en särskild analys av effekterna 
av artikel 17.2, med beaktande av 
konkurrenssituationen på marknaden för 
förmedlingstjänster för avtal som inte ingår 
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på försäkringsförmedlare som är små och 
medelstora företag.

i någon av de klasser som anges i bilaga I 
till direktiv 2002/83/EG, och av effekterna 
av de skyldigheter som avses i artikel 17.2 
på försäkringsförmedlare som är små och 
medelstora företag.

Or. en

Motivering

Det kan bli omöjligt för Eiopa att se över effekterna av införandet av obligatorisk information 
5 år efter ikraftträdandet av detta direktiv. Skälet kan vara att det åtminstone i kommissionens 
förslag fastställs att kravet på obligatorisk information ska träda i kraft 5 år efter direktivets 
ikraftträdande. Det år därför det år då bestämmelserna om obligatorisk information faktiskt 
träder i kraft som bör vara mätstocken för konsekvensbedömningen. Detta ändringsförslag 
baseras på ett förslag från Eiopa.

Ändringsförslag 664
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra en översyn av 
detta direktiv fem år efter det att det trätt i 
kraft. Översynen ska innefatta en allmän 
översikt över den praktiska tillämpningen 
av de regler som anges i detta direktiv med 
vederbörlig hänsyn till utvecklingen på 
marknaderna för investeringsprodukter för 
icke-professionella investerare och 
erfarenheterna av den praktiska 
tillämpningen av detta direktiv, 
förordningen om basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter och [MIFID II].
Översynen ska diskutera möjligheterna att 
tillämpa bestämmelserna i detta direktiv på 
de produkter som omfattas av 
direktiv 2003/41/EG. Översynen ska även 
innefatta en särskild analys av effekterna 
av artikel 17.2, med beaktande av 
konkurrenssituationen på marknaden för 
förmedlingstjänster för avtal som inte ingår 
i någon av de klasser som anges i bilaga I 

1. Fem år efter det att detta direktiv trätt i 
kraft ska kommissionen efter samråd med 
de europeiska tillsynsmyndigheternas 
gemensamma kommitté göra en översyn 
av detta direktiv och lägga fram en första 
rapport till Europaparlamentet och rådet.
Översynen ska innefatta en allmän översikt 
över den praktiska tillämpningen av de 
regler som anges i detta direktiv med 
vederbörlig hänsyn till utvecklingen på 
marknaderna för investeringsprodukter för 
icke-professionella investerare och 
erfarenheterna av den praktiska 
tillämpningen av detta direktiv, 
förordningen om basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter och [MIFID II].
Översynen ska diskutera möjligheterna att 
tillämpa bestämmelserna i detta direktiv på
de produkter som omfattas av 
direktiv 2003/41/EG. Översynen ska även 
innefatta en särskild analys av effekterna 
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till direktiv 2002/83/EG, och av effekterna 
av de skyldigheter som avses i artikel 17.2 
på försäkringsförmedlare som är små och 
medelstora företag.

av artikel 17.2, med beaktande av 
konkurrenssituationen på marknaden för 
förmedlingstjänster för avtal som inte ingår 
i någon av de klasser som anges i bilaga I 
till direktiv 2002/83/EG, och av effekterna 
av de skyldigheter som avses i artikel 17.2 
på försäkringsförmedlare som är små och 
medelstora företag.

Or. en

Ändringsförslag 665
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra en översyn av 
detta direktiv fem år efter det att det trätt i 
kraft. Översynen ska innefatta en allmän 
översikt över den praktiska tillämpningen 
av de regler som anges i detta direktiv med 
vederbörlig hänsyn till utvecklingen på 
marknaderna för investeringsprodukter för 
icke-professionella investerare och 
erfarenheterna av den praktiska 
tillämpningen av detta direktiv, 
förordningen om basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter och [MIFID II].
Översynen ska diskutera möjligheterna att 
tillämpa bestämmelserna i detta direktiv på 
de produkter som omfattas av 
direktiv 2003/41/EG. Översynen ska även 
innefatta en särskild analys av effekterna 
av artikel 17.2, med beaktande av 
konkurrenssituationen på marknaden för 
förmedlingstjänster för avtal som inte ingår 
i någon av de klasser som anges i bilaga I 
till direktiv 2002/83/EG, och av effekterna 
av de skyldigheter som avses i artikel 17.2 
på försäkringsförmedlare som är små och 
medelstora företag.

1. Kommissionen ska göra en
undersökning av den praktiska 
tillämpningen av de regler som anges i 
detta direktiv med vederbörlig hänsyn till 
utvecklingen på marknaderna för 
investeringsprodukter för icke-
professionella investerare och 
erfarenheterna av den praktiska 
tillämpningen av detta direktiv, 
förordningen om basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter och [MIFID II]. I 
undersökningen ska man diskutera 
möjligheterna att tillämpa bestämmelserna 
i detta direktiv på de produkter som 
omfattas av direktiv 2003/41/EG.
Undersökningen ska även innefatta en 
särskild analys av effekterna av 
artikel 17.2, med beaktande av 
konkurrenssituationen på marknaden för 
förmedlingstjänster för avtal som inte ingår 
i någon av de klasser som anges i bilaga I 
till direktiv 2002/83/EG, och av effekterna 
av de skyldigheter som avses i artikel 17.2 
på försäkringsförmedlare som är små och 
medelstora företag.

Or. de
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Motivering

Det är rimligt med en allmän översyn efter fem år eftersom övergångsperioden för annan 
försäkring än livförsäkring uppgår till fem år och därför tillämpas fullt ut först efter det.

Ändringsförslag 666
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ett år efter att detta direktiv har trätt i 
kraft ska Eiopa göra en bedömning av de 
olika försäkringsmarknaderna i 
EU:s medlemsstater. Analysen ska 
bedöma och jämföra följande:
(1) Förhållandet mellan konsumenternas 
försäkringstäckning och de faktiska 
utbetalningarna för att visa i vilken grad 
konsumenter är skyddade mot större 
risker genom försäkringsföretagens 
produkter. 
(2) De förmedlingskostnader som 
konsumenterna på de olika 
medlemsstaternas försäkringsmarknader 
måste betala. Eiopa ska i en rapport 
offentliggöra metoderna för och 
resultaten av denna bedömning.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att öka kunskaperna om de olika nationella europeiska 
försäkringsmarknadernas strukturer och resultat för att fastställa exempel på bästa praxis 
och främja lärdomar för att uppnå en effektivare politik i framtiden.

Ändringsförslag 667
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter samråd med gemensamma 
kommittén för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska kommissionen 
lägga fram en första rapport till 
Europaparlamentet och rådet.

2. Efter samråd med gemensamma 
kommittén för de europeiska 
tillsynsmyndigheterna ska kommissionen 
lägga fram resultaten av analysen till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. de

Ändringsförslag 668
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den X X 20XX [fyra år efter 
detta direktivs ikraftträdande] och 
därefter minst en gång vartannat år ska 
Eiopa utarbeta en andra rapport om 
tillämpningen av detta direktiv. Innan 
Eiopa offentliggör sin rapport ska samråd 
ske med Esma.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 669
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast den X X 20XX [fyra år efter 
detta direktivs ikraftträdande] och därefter
minst en gång vartannat år ska Eiopa 
utarbeta en andra rapport om tillämpningen 
av detta direktiv. Innan Eiopa offentliggör 
sin rapport ska samråd ske med Esma.

3. Senast den X X 20XX [två år efter detta 
direktivs ikraftträdande] och därefter en 
gång per år ska Eiopa utarbeta en andra 
rapport om tillämpningen av detta direktiv.
Innan Eiopa offentliggör sin rapport ska 
samråd ske med Esma.
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Or. en

Ändringsförslag 670
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I en tredje rapport som ska utarbetas 
senast den X X 20XX [två år efter detta 
direktivs ikraftträdande] ska Eiopa göra 
en utvärdering av 
försäkringsförmedlingsmarknadernas 
struktur.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 671
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I en rapport som Eiopa ska utarbeta 
senast den X X 20XX [fyra år efter detta 
direktivs ikraftträdande], och som avses i 
punkt 3, ska Eiopa granska huruvida de 
behöriga myndigheter som avses i artikel 
10.1 har tillräckliga befogenheter och 
resurser för att utföra sina arbetsuppgifter.

5. I en rapport som Eiopa ska utarbeta 
senast den X X 20XX [två år efter detta 
direktivs ikraftträdande], och som avses i 
punkt 3, ska Eiopa granska huruvida de 
behöriga myndigheter som avses i artikel 
10.1 har tillräckliga befogenheter och 
resurser för att utföra sina arbetsuppgifter

Or. en

Ändringsförslag 672
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I en rapport som Eiopa ska utarbeta 
senast den X X 20XX [fyra år efter detta 
direktivs ikraftträdande], och som avses i 
punkt 3, ska Eiopa granska huruvida de 
behöriga myndigheter som avses i artikel 
10.1 har tillräckliga befogenheter och 
resurser för att utföra sina arbetsuppgifter.

5. Kommissionen ska granska huruvida de 
behöriga myndigheter som avses i artikel 
10.1 har tillräckliga befogenheter och 
resurser för att utföra sina arbetsuppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 673
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I den rapport som avses i punkt 3 ska 
åtminstone följande frågor behandlas:

utgår

(a) Förändringar av 
försäkringsförmedlingsmarknadernas 
struktur.
(b) Förändringar i mönstret för 
gränsöverskridande verksamhet.
(c) En interimsbedömning av huruvida 
kvaliteten på rådgivning och 
försäljningsmetoder har förbättrats och 
av effekterna av detta direktiv på de 
försäkringsförmedlare som är små och 
medelstora företag.

Or. de

Ändringsförslag 674
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Denna rapport ska även innehålla en 
utvärdering från Eiopas sida av 
effekterna av detta direktiv.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 675
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga 2 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hänsyn måste emellertid tas till 
skadeförsäkringsprodukternas särdrag i 
riktlinjerna på nivå 2. I linje med den 
likartade principen i artikel 3 i MiFID II 
bör en likartad ordning införas för 
försäkringar när direktivet genomförs på 
nationell nivå och i de gemensamma 
kommittéernas riktlinjer. Personer som 
bedriver försäkringsförmedling i fråga om 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag bör iaktta de 
uppförandestandarder som gäller för 
samtliga försäkringsavtal samt de utökade 
standarder som gäller för 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag. Alla som bedriver 
förmedling i fråga om 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag måste vara registrerade 
som försäkringsförmedlare. 

Or. en


