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***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling
(omarbejdning)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0360),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet 
forslaget (C7–0180/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter1,

– der henviser til skrivelse af 9. november 2012 fra Retsudvalget til Økonomi- og 
Valutaudvalget, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3,

– der henviser til Kommissionens tilsagn på Parlamentets plenarmøde den … om at tiltræde 
Parlamentets holdning, og til Rådets repræsentants tilsagn i skrivelse af … om at 
godkende den nævnte holdning i henhold til artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2012),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 
det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte 
ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden 
indholdsmæssige ændringer,

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til 
henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2. opfordrer Kommissionen til at forelægge den på ny, hvis den agter at ændre sit forslag i 
                                               
1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Der skal foretages en række ændringer 
af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2002/92/EF af 9. december 2002 om 
forsikringsformidling. Direktivet bør af 
klarhedshensyn omarbejdes.

(1) Der skal foretages ændringer af 
Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 
2002/92/EF af 9. december 2002 om 
forsikringsformidling. Der foreslås derfor 
en omarbejdning af direktivet.

Or. de

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Da dette forslags hovedformål og 
genstand er at harmonisere nationale 
bestemmelser på de nævnte områder, bør 
det baseres på artikel 53, stk. 1, og artikel 
62 i TEUF. Det bør ske i form af et 
direktiv, således at 
gennemførelsesbestemmelserne på de 
områder, det dækker, om nødvendigt kan 
tilpasses de særlige karakteristika ved hver 
medlemsstats marked og retssystem. Dette 
direktiv bør også tage sigte på at 
koordinere nationale bestemmelser om 
adgang til at udøve forsikrings– og 
genforsikringsformidling, herunder 
erhvervsmæssig administration af 
skadestilfælde og skadesafregning, og er 
derfor baseret på artikel 53, stk. 1, i 
traktaten. Da det drejer sig om en sektor, 
som udbyder tjenesteydelser i hele 
Unionen, er dette direktiv endvidere også 
baseret på artikel 62 i traktaten.

(2) Da dette forslags hovedformål og 
genstand er at harmonisere nationale 
bestemmelser på de nævnte områder, bør 
det baseres på artikel 53, stk. 1, og artikel 
62 i TEUF. Det bør ske i form af et 
direktiv, således at 
gennemførelsesbestemmelserne på de 
områder, det dækker, om nødvendigt kan 
tilpasses de særlige karakteristika ved hver 
medlemsstats marked og retssystem. Dette 
direktiv bør også tage sigte på at 
koordinere nationale bestemmelser om 
adgang til at udøve forsikrings– og 
genforsikringsformidling og er derfor 
baseret på artikel 53, stk. 1, i traktaten. Da 
det drejer sig om en sektor, som udbyder 
tjenesteydelser i hele Unionen, er dette 
direktiv endvidere også baseret på artikel 
62 i traktaten.
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Or. de

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Forskellige typer personer og 
institutioner, f.eks. agenter, mæglere og 
kombinerede udbydere af bank- og 
forsikringsydelser ("bancassurance"),
forsikringsselskaber, rejsebureauer og 
biludlejningsfirmaer, kan formidle tilbud 
om forsikringsprodukter. Lige behandling 
af udbyderne og forbrugerbeskyttelse 
forudsætter, at alle disse personer og 
institutioner er omfattet af dette direktiv.

(4) Forskellige typer personer og 
institutioner, f.eks. agenter, mæglere og 
kombinerede udbydere af bank- og 
forsikringsydelser ("bancassurance"), 
forsikringsselskaber, rejsebureauer og 
biludlejningsfirmaer, kan formidle tilbud 
om forsikringsprodukter.

Or. de

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Anvendelsen af direktiv 2002/92/EF 
har vist, at der er nødvendigt at uddybe en 
række bestemmelser for at lette forsikrings-
og genforsikringsformidling, og at det af 
hensyn til forbrugerbeskyttelsen er 
nødvendigt at udvide nævnte direktivs 
anvendelsesområde til at omfatte alle 
former for salg af forsikringsprodukter, 
uanset om det sker gennem 
forsikringsformidlere eller 
forsikringsselskaber. Med hensyn til salg, 
eftersalgsservice og behandling af 
skadestilfælde bør forsikringsselskaber, 
som sælger forsikringsprodukter direkte, 
nu medtages under det nye direktivs 
anvendelsesområde på samme grundlag 

(5) Anvendelsen af direktiv 2002/92/EF 
har vist, at der er nødvendigt at uddybe en 
række bestemmelser for at lette forsikrings-
og genforsikringsformidling, og at det af 
hensyn til forbrugerbeskyttelsen er 
nødvendigt at udvide nævnte direktivs 
anvendelsesområde til at omfatte alle 
former for salg af forsikringsprodukter som 
hovederhverv, uanset om det sker gennem 
forsikringsformidlere eller 
forsikringsselskaber. Med hensyn til salg, 
eftersalgsservice og behandling af 
skadestilfælde bør forsikringsselskaber, 
som sælger forsikringsprodukter direkte, 
nu medtages under det nye direktivs 
anvendelsesområde på samme grundlag 



PR\922352DA.doc 9/70 PE502.060v01-00

DA

som forsikringsagenter og -mæglere. som forsikringsagenter og -mæglere.

Or. de

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre det samme 
beskyttelsesniveau, uanset hvordan 
forbrugerne køber et forsikringsprodukt, 
enten direkte fra et forsikringsselskab 
eller indirekte fra en formidler, skal 
direktivet finde anvendelse ikke alene på 
forsikringsselskaber, men også på andre 
markedsdeltagere, der sælger 
forsikringsprodukter som en accessorisk 
aktivitet (f.eks. rejsebureauer og 
biludlejningsfirmaer, leverandører af 
varer, som ikke opfylder betingelserne for 
fritagelse).

udgår

Or. de

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
personer, hvis virksomhed består i at 
assistere (uanset om det er på vegne af en 
kunde eller et forsikringsselskab) med 
administration og gennemførelse af 
forsikrings- eller genforsikringsaftaler, 
herunder erhvervsmæssig administration 
af skadestilfælde eller skadesafregning 
eller taksation.

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
personer, hvis virksomhed består i at 
assistere (uanset om det er på vegne af en 
kunde eller et forsikringsselskab) med 
administration og gennemførelse af 
forsikrings- eller genforsikringsaftaler.
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Or. de

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør ikke anvende 
registreringskravet på 
forsikringsformidlere, som udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med 
visse typer forsikringsaftaler som en 
accessorisk aktivitet, eller på 
erhvervsmæssig administration af 
skadestilfælde eller skadesafregning eller 
taksation, forudsat at de opfylder kravene 
i dette direktiv med hensyn til viden og 
kunnen og et godt omdømme samt de 
gældende krav til information og god 
forretningsskik, og der er indgivet en 
aktivitetserklæring til den kompetente 
myndighed.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) En forsikrings- eller 
genforsikringsformidler udøver 
forsikringsformidling inden for den frie 
udveksling af tjenesteydelser, hvis
a) han udfører forsikrings- eller 
genforsikringsformidling for en 
forsikringstager eller potentiel 
forsikringstager, som bor eller har 
hjemsted i en anden medlemsstat end 
formidlerens oprindelsesmedlemsstat, og
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b) enhver risiko, som skal forsikres, 
befinder sig i en anden medlemsstat end 
formidlerens oprindelsesmedlemsstat.
En forsikrings- eller 
genforsikringsformidler udøver 
forsikrings- eller 
genforsikringsformidling inden for 
rammerne af den frie udveksling af 
tjenesteydelser, hvis han opretholder en 
permanent tilstedeværelse i en anden 
medlemsstat end 
oprindelsesmedlemsstaten.

Or. de

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Det er vigtigt at sikre en høj grad af 
professionalisme og kompetencer blandt 
forsikrings- og genforsikringsformidlere og 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder, som er involveret i arbejdet 
forud for, under og efter salg af 
forsikringspolicer. Derfor skal formidlere,
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder og biludlejningsfirmaer og 
rejsebureauer samt personer, som 
varetager administration af skadestilfælde 
eller skadesafregning eller taksation, have 
faglig viden, som svarer til aktiviteternes 
kompleksitet. Der bør sikres 
efteruddannelse.

(22) Det er vigtigt at sikre en høj grad af 
professionalisme og kompetencer blandt 
forsikrings- og genforsikringsformidlere og 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder, som er involveret i arbejdet 
forud for, under og efter salg af 
forsikringspolicer. Derfor skal formidlere
og ansatte i forsikringsselskaber med 
direkte salg til kunder have faglig viden, 
som svarer til aktiviteternes kompleksitet. 
Der bør sikres efteruddannelse. Form, 
indhold og dokumentationspligt reguleres 
af medlemsstaterne. Brancherelaterede 
eller organisationers egne 
uddannelsessystemer skal certificeres.

Or. de
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kunderne bør på forhånd gives 
entydige oplysninger om den status, som 
de personer, der sælger 
forsikringsproduktet, har, og om det 
vederlag, som de modtager. Det er 
nødvendigt at indføre obligatorisk 
offentliggørelse af den status, som 
europæiske forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse oplysninger 
bør gives til forbrugerne forud for 
indgåelse af aftale. De har til formål at 
orientere om forholdet mellem 
forsikringsselskabet og formidleren (hvis 
det er relevant) samt om strukturen og 
indholdet i formidlernes vederlag.

(30) Kunderne bør på forhånd gives 
entydige oplysninger om den status, som 
de personer, der sælger 
forsikringsproduktet, har. Det bør 
overvejes at indføre obligatorisk 
offentliggørelse af den status, som 
europæiske forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse oplysninger 
bør gives til forbrugerne forud for 
indgåelse af aftale. De har til formål at 
orientere om forholdet mellem 
forsikringsselskabet og formidleren (hvis 
det er relevant).

Or. de

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at begrænse interessekonflikter 
mellem sælger og køber af et 
forsikringsprodukt er det nødvendigt at 
sikre, at der offentliggøres tilstrækkelige 
oplysninger om forsikringssælgerens 
vederlag. I forbindelse med
livsforsikringsprodukter bør formidlere og 
ansatte hos forsikringsformidlere eller i 
forsikringsselskaber derfor være forpligtet 
til at informere kunderne om deres 
vederlag forud for salg. I forbindelse med 
andre forsikringsprodukter skal kunder, 
med forbehold af en overgangsperiode på 
5 år, informeres om kundens ret til at 

(31) I forbindelse med
forsikringsinvesteringsprodukter bør 
formidlere og ansatte hos 
forsikringsformidlere eller i 
forsikringsselskaber være forpligtet til at 
informere kunderne om
forsikringsinvesteringsproduktets 
omkostninger og gebyrer forud for salg.
Medlemsstaterne kan foreskrive 
oplysningspligter, som er mere vidtgående 
end de i dette direktiv fastlagte krav, 
under forudsætning af at der sikres ens 
konkurrencevilkår mellem de forskellige 
salgs- og formidlingskanaler, og under 
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anmode om disse oplysninger, som skal 
gives efter anmodning fra kunderne.

forudsætning af at der er et rimeligt 
forhold mellem de heraf følgende 
administrative belastninger og den 
tilsigtede forbrugerbeskyttelse.

Or. de

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For at give kunderne 
sammenlignelige oplysninger om de 
leverede 
forsikringsformidlingstjenesteydelser, 
uanset om kunderne køber dem gennem 
en formidler eller direkte fra et 
forsikringsselskab, og for at undgå 
konkurrenceforvridning ved at tilskynde 
forsikringsselskaber til at sælge direkte til 
kunderne frem for via formidlere for at 
undgå oplysningskravene, bør 
forsikringsselskaber også være forpligtet 
til at informere de kunder, som de leverer 
forsikringsformidlingstjenesteydelser til 
direkte, om det vederlag, de modtager for 
salg af forsikringsprodukter.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at undgå tilfælde af fejlsalg bør 
salg af forsikringsprodukter, hvis det er 
nødvendigt, ledsages af ærlig og 
professionel rådgivning.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Det er afgørende for forbrugeren at 
vide, om den formidler, han/hun har med at 
gøre, yder kunden rådgivning om 
produkter fra en bred vifte af 
forsikringsselskaber eller om produkter, 
der udbydes af et begrænset antal 
forsikringsselskaber.

(35) Det er vigtigt for forbrugeren at vide, 
om den formidler, han/hun har med at gøre, 
yder kunden rådgivning om produkter fra 
en bred vifte af forsikringsselskaber eller 
om produkter, der udbydes af et begrænset 
antal forsikringsselskaber.

Or. de

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Da forbrugerne i stadig større grad er
afhængige af personlige anbefalinger, er 
det hensigtsmæssigt at medtage en 
definition af rådgivning. Inden der ydes 
rådgivning, bør forsikringsformidleren 
eller -selskabet vurdere kundens behov, 
krav og finansielle situation. Erklærer 
formidleren, at der ydes rådgivning om 
produkter fra en bred vifte af 
forsikringsselskaber, bør der gennemføres 
en objektiv og tilstrækkelig bred analyse af 
de på markedet disponible produkter. 
Derudover bør alle forsikrings formidlere
og forsikringsselskaber redegøre for 
bevæggrundene for den rådgivning, de 
yder.

(36) Da forsikringsprodukter i stadig 
større grad er komplicerede for 
forbrugerne, er det hensigtsmæssigt at 
medtage en definition af rådgivning. Inden 
der ydes rådgivning, bør 
forsikringsformidleren eller -selskabet 
vurdere kundens forventninger og behov
med hensyn til hans forsikringsdækning 
samt hans finansielle situation. Erklærer 
formidleren, at der ydes rådgivning om 
produkter fra en bred vifte af 
forsikringsselskaber, bør der gennemføres 
en objektiv og tilstrækkelig bred analyse af 
de på markedet disponible produkter. 
Derudover bør alle forsikringsformidlere
og forsikringsselskaber redegøre for 
bevæggrundene for den rådgivning, de 
yder.
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Or. de

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Der bør indføres ensartede 
bestemmelser med henblik på at give de 
personer, der sælger forsikringsprodukter, 
visse valgmuligheder med hensyn til det 
medium, der anvendes til at give 
forbrugeren alle oplysninger, idet der kan 
anvendes elektroniske meddelelser, hvis 
det er passende under hensyntagen til 
transaktionens omstændigheder. Kunden 
bør dog have mulighed for at modtage 
oplysningerne på papir. Af hensyn til 
forbrugerens adgang til information bør
alle oplysninger, som formidles forud for 
indgåelse af aftale, gives gratis.

(38) Der bør indføres ensartede 
bestemmelser med henblik på at lette 
valget af det medium, der anvendes til at 
give forbrugeren de foreskrevne
oplysninger, idet der kan anvendes 
elektroniske meddelelser, hvis det er 
passende under hensyntagen til 
transaktionens omstændigheder. Kunden 
bør dog have mulighed for at modtage 
oplysningerne på papir. Af hensyn til 
forbrugerens adgang til information skal
alle oplysninger, som formidles forud for 
indgåelse af aftale, stilles gratis til 
rådighed.

Or. de

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Dette direktiv bør præcisere 
forsikringsselskabers og 
forsikringsformidleres minimumspligt til at 
give kunderne information. En 
medlemsstat bør i den forbindelse kunne 
opretholde eller vedtage strengere 
bestemmelser, der uanset bestemmelserne i 
formidlernes og selskabernes hjemland kan 
pålægges forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver deres 
forsikringsformidlervirksomhed på dens 
område, såfremt disse strengere 

(40) Dette direktiv bør præcisere 
forsikringsselskabers og 
forsikringsformidleres minimumspligt til at 
give kunderne information. En 
medlemsstat bør i den forbindelse kunne 
opretholde eller vedtage strengere 
bestemmelser, der uanset bestemmelserne i 
formidlernes og selskabernes hjemland kan 
pålægges forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver deres 
forsikringsformidlervirksomhed på dens 
område, såfremt disse strengere 



PE502.060v01-00 16/70 PR\922352DA.doc

DA

bestemmelser er i overensstemmelse med 
EU-retten, herunder Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 
2000 om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked
("direktivet om elektronisk handel").
Medlemsstater, som påtænker at anvende 
eller anvender retsforskrifter for 
forsikringsformidlere og salg af 
forsikringsprodukter i tillæg til dem, der er 
omhandlet i nærværende direktiv, bør 
sikre, at den administrative byrde i 
forbindelse med disse retsforskrifter står i 
et rimeligt forhold til 
forbrugerbeskyttelsen. Medlemsstaterne 
bør af hensyn til forbrugerbeskyttelsen og 
for at forhindre fejlsalg af 
forsikringsprodukter undtagelsesvis have 
tilladelse til at stille strengere krav til 
sådanne forsikringsformidlere, som 
udøver forsikringsformidling som en 
accessorisk aktivitet, hvis de anser det for 
nødvendigt og rimeligt.

bestemmelser er i overensstemmelse med 
EU-retten, herunder Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 
2000 om visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked
("direktivet om elektronisk handel").
Medlemsstater, som påtænker at anvende 
eller anvender retsforskrifter for 
forsikringsformidlere og salg af 
forsikringsprodukter i tillæg til dem, der er 
omhandlet i nærværende direktiv, bør 
sikre, at den administrative byrde i 
forbindelse med disse retsforskrifter
begrænses.

Or. de

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Krydssalg er en almindelig strategi 
blandt udbydere af finansielle 
detailtjenesteydelser i hele Unionen.
Krydssalg kan indebære fordele for 
forbrugerne, men tager i nogle tilfælde 
ikke i tilstrækkelig grad højde for 
forbrugernes interesser. Eksempelvis kan 
visse former for krydssalg af 
tjenesteydelser eller produkter, navnlig 
kombinationssalg, hvor to eller flere 
finansielle tjenesteydelser eller produkter 
sælges samlet i en pakke og mindst en af 

(41) Krydssalg er en almindelig og meget 
hensigtsmæssig strategi blandt udbydere af 
finansielle detailtjenesteydelser i hele 
Unionen.
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disse tjenesteydelser eller et af disse 
produkter ikke sælges separat, fordreje 
konkurrencen og indvirke negativt på 
kundemobiliteten og kundernes evne til at 
foretage informerede valg. 
Kombinationssalg kan f.eks. være, at der i 
forbindelse med en forsikringsydelse 
stilles krav til forbrugeren om oprettelse 
af en anfordringskonto til indbetaling af 
præmier, eller at der i forbindelse med en 
forbrugerkredit stilles krav til forbrugeren 
om indgåelse af en bilforsikringsaftale 
med henblik på forsikring af den 
finansierede bil. Pakkesalg, hvor to eller 
flere finansielle tjenesteydelser eller 
produkter sælges samlet i en pakke, men 
også kan købes separat, kan ganske vist 
også fordreje konkurrencen og indvirke 
negativt på kundemobiliteten og 
kundernes evne til at foretage 
informerede valg, men denne salgsform 
giver i det mindste kunden en 
valgmulighed og indebærer derfor 
muligvis i mindre grad en risiko for, at 
forsikringsformidlerne ikke opfylder deres 
forpligtelser i henhold til dette direktiv. 
Anvendelsen af sådanne salgsformer bør 
gøres til genstand for en omhyggelig 
vurdering med henblik på at fremme 
konkurrencen og forbrugernes 
valgmuligheder.

Or. de

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Forsikringsaftaler, som omfatter 
investeringer, stilles ofte til rådighed for 
kunder som et eventuelt alternativ eller en 
eventuel erstatning for 
investeringsprodukter, som er omfattet af 

(42) Forsikringsaftaler, som omfatter
investeringer, stilles ofte til rådighed for 
kunder som et eventuelt alternativ eller en 
eventuel erstatning for 
investeringsprodukter, som er omfattet af 
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[MiFID II]-direktivet17. For at yde ensartet 
investorbeskyttelse og undgå risikoen for 
regelarbitrage er det vigtigt, at 
detailinvesteringsprodukter
(forsikringsinvesteringsprodukter som 
defineret i forordningen vedrørende 
dokumenter med central information om 
investeringsprodukter) er omfattet af de 
samme standardbestemmelser om god 
forretningsskik: De omfatter formidling af 
passende information, krav om egnet 
rådgivning og begrænsning af tilskyndelser 
samt krav om håndtering af 
interessekonflikter og - i tilfælde af 
uafhængige rådgivere - begrænsninger 
med hensyn til vederlagsform. Den 
Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger
(EIOPA) bør samarbejde om ved hjælp af 
retningslinjer at opnå så megen 
overensstemmelse som muligt mellem 
standardbestemmelserne om god 
forretningsskik for 
detailinvesteringsprodukter, som er 
omfattet af enten [MiFID II] eller af 
nærværende direktiv. For 
forsikringsinvesteringsprodukter er 
standarderne i nærværende direktiv, som 
finder anvendelse på alle forsikringsaftaler
(kapitel VII i nærværende direktiv), og de 
udvidede standarder for 
forsikringsinvesteringsprodukter 
kumulative. Derfor bør personer, som 
udøver forsikringsformidling i forbindelse 
med forsikringsinvesteringsprodukter, 
overholde de standardbestemmelser om 
god forretningsskik, som finder anvendelse 
på alle forsikringsaftaler, samt de udvidede 
standardbestemmelser, som finder 
anvendelse på 
forsikringsinvesteringsprodukter.

[MiFID II]-direktivet17. For at yde ensartet 
investorbeskyttelse og undgå risikoen for 
regelarbitrage er det vigtigt, at 
detailinvesteringsprodukter
(forsikringsinvesteringsprodukter som 
defineret i forordningen vedrørende 
dokumenter med central information om 
investeringsprodukter) er omfattet af de 
samme standardbestemmelser om god 
forretningsskik: De omfatter formidling af 
passende information, krav om egnet 
rådgivning og begrænsning af tilskyndelser 
samt krav om håndtering af 
interessekonflikter. Den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
(ESMA) og Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger
(EIOPA) bør samarbejde om ved hjælp af 
retningslinjer at opnå så megen 
overensstemmelse som muligt mellem 
standardbestemmelserne om god 
forretningsskik for 
detailinvesteringsprodukter, som er 
omfattet af enten [MiFID II] eller af 
nærværende direktiv. For 
forsikringsinvesteringsprodukter er 
standarderne i nærværende direktiv, som 
finder anvendelse på alle forsikringsaftaler
(kapitel VI i nærværende direktiv), og de 
udvidede standarder for 
forsikringsinvesteringsprodukter 
kumulative. Derfor bør personer, som 
udøver forsikringsformidling i forbindelse 
med forsikringsinvesteringsprodukter, 
overholde de standardbestemmelser om 
god forretningsskik, som finder anvendelse 
på alle forsikringsaftaler, samt de udvidede 
standardbestemmelser, som finder 
anvendelse på 
forsikringsinvesteringsprodukter.

Or. de
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43)For at sikre, at forsikringsselskaber og 
personer, som udøver 
forsikringsformidling, overholder 
bestemmelserne i dette direktiv, og for at 
sikre, at de behandles ens i hele Unionen, 
bør det pålægges medlemsstaterne at 
indføre administrative sanktioner og 
foranstaltninger, som er effektive, er
forholdsmæssige og har afskrækkende 
virkning. I Kommissionens meddelelse af 
8. december 2010 om udvidelse af 
sanktionsordningerne i sektoren for 
finansielle serviceydelser foretages der en 
gennemgang af de eksisterende beføjelser 
og anvendelsen heraf i praksis med det 
formål at forbedre konvergensen i 
sanktionerne og foranstaltningerne18. 
Derfor bør de administrative sanktioner og 
foranstaltninger, som medlemsstaterne har 
fastlagt, opfylde en række væsentlige krav 
vedrørende adressaterne, de kriterier, der 
skal tages hensyn til ved anvendelsen af en 
sanktion eller foranstaltning, 
offentliggørelsen af sanktioner og 
foranstaltninger, de vigtigste 
sanktionsbeføjelser og størrelsen af de 
administrative bøder.

(43)For at sikre, at forsikringsselskaber og 
personer, som udøver 
forsikringsformidling, overholder 
bestemmelserne i dette direktiv, og for at 
sikre, at de behandles ens i hele Unionen, 
bør det pålægges medlemsstaterne at 
indføre administrative sanktioner og 
foranstaltninger, som er effektive og
forholdsmæssige og har afskrækkende 
virkning. I Kommissionens meddelelse af 
8. december 2010 om udvidelse af 
sanktionsordningerne i sektoren for 
finansielle serviceydelser foretages der en 
gennemgang af de eksisterende beføjelser 
og anvendelsen heraf i praksis med det 
formål at forbedre konvergensen i 
sanktionerne og foranstaltningerne18. 
Derfor bør de administrative sanktioner og 
foranstaltninger, som medlemsstaterne har 
fastlagt, opfylde en række væsentlige krav 
vedrørende adressaterne, de kriterier, der 
skal tages hensyn til ved anvendelsen af en 
sanktion eller foranstaltning, 
offentliggørelsen af sanktioner og 
foranstaltninger samt de vigtigste 
sanktionsbeføjelser.

Or. de

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) For at opfylde dette direktivs 
målsætninger bør Kommissionen i 

udgår
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overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten tillægges beføjelse til at vedtage 
retsakter, der uddyber begreber som 
tilstrækkelige kundskaber og kompetencer 
hos formidleren, håndtering af 
interessekonflikter, forpligtelser med 
hensyn til god forretningsskik i 
forbindelse med 
forsikringsdetailinvesteringspakkeprodukt
er og procedurer og formularer til 
indgivelse af oplysninger i relation til 
sanktioner. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. de

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Kommissionen bør i medfør af artikel 
290 og 291 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og i 
overensstemmelse med artikel 10-15 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. 
november 2010 om oprettelse af en 
europæisk tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger)19, 
tillægges beføjelse til at vedtage retsakter, 
der uddyber begreber som tilstrækkelige 
kundskaber og kompetencer hos 
formidleren, jf. artikel [8], håndtering af 

udgår
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interessekonflikter, jf. artikel [17 og 23], 
og forpligtelser med hensyn til god 
forretningsskik i forbindelse 
forsikringsdetailinvesteringspakkeprodukt
er, jf. artikel [24 og 25], samt 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for procedurer og formularer 
til indgivelse af oplysninger i relation til 
sanktioner, jf. artikel [30]. EIOPA bør 
udarbejde udkast til disse delegerede 
retsakter og gennemførelsesmæssige 
tekniske standarder.

Or. de

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) Dette direktiv bør tages op til revision 
hvert femte år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttrædelse for at tage hensyn 
til markedsudviklingen samt udviklingen 
inden for andre områder af EU-
lovgivningen eller medlemsstaternes 
erfaringer med gennemførelse af EU-
lovgivningen, navnlig med hensyn til 
produkter, der er omfattet af direktiv 
2003/41/EF.

(56) Dette direktiv bør tages op til revision 
hvert femte år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttrædelse for at tage hensyn 
til markedsudviklingen samt udviklingen 
inden for andre områder af EU-
lovgivningen eller medlemsstaternes 
erfaringer med gennemførelse af EU-
lovgivningen.

Or. de

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter regler for, 
hvordan fysiske og juridiske personer, der 

1. Dette direktiv fastsætter regler for, 
hvordan fysiske og juridiske personer, der 



PE502.060v01-00 22/70 PR\922352DA.doc

DA

er eller ønsker at blive etableret i en 
medlemsstat, kan optage og udøve 
forsikrings- og genforsikringsformidling, 
herunder erhvervsmæssig administration 
af skadestilfælde og skadesafregning.

er eller ønsker at blive etableret i en 
medlemsstat, kan optage og udøve 
forsikrings- og genforsikringsformidling.

Or. de

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra e – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Forsikringen udgør et supplement til
varer, som leveres af en given leverandør, 
såfremt forsikringen dækker risikoen for 
driftsfejl ved, tab eller beskadigelse af de 
varer, der leveres af den pågældende 
leverandør.

e) Forsikringen udgør et supplement til en 
vare, som leveres af en given leverandør,
eller en tjenesteydelse, som udføres af en 
given tjenesteyder, såfremt forsikringen 
dækker risikoen for driftsfejl ved, tab eller 
beskadigelse af de varer, der leveres af den 
pågældende leverandør.

Or. de

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra e – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) tab eller beskadigelse af bagage og 
andre risici i tilknytning til en rejse bestilt 
hos den pågældende leverandør, uanset 
om forsikringen omfatter livs- eller 
ansvarsforsikring, forudsat at dækningen 
er accessorisk i forhold til 
hoveddækningen vedrørende risici i 
tilknytning til denne rejse; eller 

Or. de



PR\922352DA.doc 23/70 PE502.060v01-00

DA

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra e – nr. iii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) tab eller beskadigelse af bagage og 
andre risici i tilknytning til et lejet køretøj, 
inklusive passagerernes tilskadekomst, 
forudsat at dækningen er accessorisk i 
forhold til hoveddækningen vedrørende 
risici i tilknytning til denne udlejning.

Or. de

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "forsikringsselskab": et selskab, som har 
opnået administrativ tilladelse i 
overensstemmelse med artikel 6 i direktiv
73/239/EØF eller artikel 6 i direktiv 
79/267/EØF

1) "forsikringsselskab": et direkte 
livsforsikrings- eller 
ikkelivsforsikringsselskab, som har opnået 
tilladelse i overensstemmelse med artikel
14 i direktiv 2009/138/EF

Or. de

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "genforsikringsselskab": et selskab, som
har opnået administrativ tilladelse i 
overensstemmelse med artikel 3 i direktiv
2005/68/EF

2) "genforsikringsselskab": et selskab, som 
i overensstemmelse med artikel 14 i 
direktiv 2009/138/EF har tilladelse til at 
udøve genforsikringsvirksomhed

Or. de
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Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "forsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af forsikringsaftaler, at 
indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde, og 
virksomhed, der består i erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde og 
skadesafregning Udøves sådan 
virksomhed af forsikringsselskaber uden 
forsikringsformidleres medvirken, anses 
det også for forsikringsformidling.

3) "forsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af forsikringsaftaler, at 
indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde. Udøves 
sådan virksomhed af forsikringsselskaber 
uden forsikringsformidleres medvirken, 
anses det også for forsikringsformidling. I 
dette direktiv anses følgende virksomhed 
for forsikringsformidling:
Levering af oplysninger om en eller flere 
forsikringsaftaler på grundlag af kriterier, 
som en kunde vælger via en internetside 
eller andre medier, samt levering af en 
prioriteret liste over forsikringsprodukter 
eller rabat på en præmie, hvis kunden 
efterfølgende direkte kan indgå en aftale.

Or. de

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "genforsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af genforsikringsaftaler, at 
indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde, og 
virksomhed, der består i erhvervsmæssig 

6) "genforsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af forsikrings- og
genforsikringsaftaler, at indgå sådanne 
aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde. Udøves 
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administration af skadestilfælde og 
skadesafregning. Udøves sådan 
virksomhed af genforsikringsselskaber 
uden genforsikringsformidleres medvirken, 
anses det også for 
genforsikringsformidling.

sådan virksomhed af 
genforsikringsselskaber uden 
genforsikringsformidleres medvirken, 
anses det også for 
genforsikringsformidling.

Or. de

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "genforsikringsformidler": en fysisk 
eller juridisk person, som ikke er et 
genforsikringsselskab, der mod vederlag 
optager eller udøver 
genforsikringsformidling

7) "genforsikringsformidler": en fysisk 
eller juridisk person, som ikke er et 
genforsikringsselskab eller dets ansatte, 
der mod vederlag optager eller udøver 
genforsikringsformidling

Or. de

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "bunden forsikringsformidler": enhver 
person, der formidler forsikringer på vegne 
af et eller flere forsikringsselskaber eller 
forsikringsformidlere, og som udelukkende 
handler på forsikringsselskabernes eller 
forsikringsformidlernes ansvar, forudsat at 
forsikringsformidlerne, på hvis ansvar 
personen handler, ikke selv handler på et 
andet forsikringsselskabs eller en anden 
forsikringsformidlers ansvar

8) "bunden forsikringsformidler": enhver 
person, der formidler forsikringer på vegne 
af et eller - hvis forsikringsprodukterne 
ikke konkurrerer med hinanden - flere 
forsikringsselskaber eller 
forsikringsformidlere, som dog hverken 
modtager præmierne eller de beløb, som 
tilkommer kunderne, og som udelukkende 
handler på forsikringsselskabernes eller 
forsikringsformidlernes ansvar, forudsat at 
forsikringsformidlerne, på hvis ansvar 
personen handler, ikke selv handler på et 
andet forsikringsselskabs eller en anden 
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forsikringsformidlers ansvar

Or. de

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "rådgivning": en anbefaling til en kunde, 
enten efter anmodning fra kunden eller på 
forsikringsselskabets eller 
forsikringsformidlerens foranledning

9) "rådgivning": en personlig anbefaling til 
en kunde, enten efter anmodning fra 
kunden eller på forsikringsselskabets eller 
forsikringsformidlerens foranledning

Or. de

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) "store risici": risici som fastsat i 
artikel 5, litra d), i direktiv 73/239/EØF

(11) "store risici": risici som fastsat i 
artikel 13, nr. 27, i direktiv 2009/138/EF

Or. de

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "krydssalg": tilbud om en 
investeringstjenesteydelse eller et 
investeringsprodukt sammen med en 
anden tjenesteydelse eller et andet produkt 
som en del af en pakke eller som en 

udgår
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betingelse for en anden aftale eller pakke

Or. de

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) "vederlag": provision, gebyrer, afgifter 
eller anden betaling, herunder enhver 
form for økonomiske fordele, som tilbydes 
eller gives i forbindelse med 
forsikringsformidling

18) "vederlag": provision, gebyrer, afgifter 
eller anden betaling, som tilbydes eller 
gives i forbindelse med 
forsikringsformidling

Or. de

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) "pakkesalg": tilbud om en eller flere 
accessoriske tjenesteydelser sammen med 
en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt i en pakke, hvor 
forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet også kan sælges til 
forbrugeren separat, men ikke 
nødvendigvis på de samme vilkår og 
betingelser, som når ydelsen eller 
produktet tilbydes i en pakke med de 
accessoriske tjenesteydelser.

(20) "pakkesalg": tilbud om en eller flere
accessoriske tjenesteydelser sammen med 
en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt i en pakke, hvor 
forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet også kan sælges til 
forbrugeren separat, men ikke 
nødvendigvis på de samme vilkår og 
betingelser, som når ydelsen eller 
produktet tilbydes i en pakke med
tjenesteydelserne.

Or. de
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Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 20 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a) "produkt": en forsikringsaftale, som 
dækker en eller flere risici

Or. de

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
skal i deres hjemland registreres hos en 
kompetent myndighed, jf. dog artikel 4.
Forsikringsselskaber registreret i 
medlemsstater i henhold til direktiv 
73/239/EØF, direktiv 2002/83/EF og 
direktiv 2005/68/EF og deres ansatte skal 
ikke registreres igen i henhold til dette 
direktiv.

Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
skal i deres hjemland registreres hos en 
kompetent myndighed. 
Forsikringsselskaber og 
genforsikringsselskaber registreret i 
medlemsstater i henhold til direktiv 
73/239/EØF, direktiv 2002/83/EF og 
direktiv 2005/68/EF og deres ansatte skal 
ikke registreres igen i henhold til dette 
direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA opretter, offentliggør på sit 
websted og opdaterer et fælles elektronisk 
register med oplysninger om forsikrings-
og genforsikringsformidlere, som har 
meddelt, at de har til hensigt at udøve 
grænseoverskridende virksomhed i 

EIOPA opretter, offentliggør på sit 
websted og opdaterer et fælles elektronisk 
register med oplysninger om forsikrings-
og genforsikringsformidlere, som har 
meddelt, at de har til hensigt at udøve 
grænseoverskridende virksomhed i 
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overensstemmelse med kapital IV. 
Medlemsstaterne giver omgående EIOPA 
relevante oplysninger for at sætte 
myndigheden i stand til at gøre dette. 
Registret skal have links til de relevante 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne. Registret skal have links 
til og være tilgængeligt fra 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheders websteder.

overensstemmelse med kapital IV. 
Medlemsstaterne giver omgående EIOPA 
relevante oplysninger for at sætte 
myndigheden i stand til at gøre dette. 
Registret skal have links til de relevante 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne. Registret skal have links 
til og være tilgængeligt fra 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheders websteder. EIOPA har 
adgang til de data, der opbevares her. 
EIOPA og de kompetente myndigheder 
har ret til at ændre de opbevarede data. 
Datasubjekter, hvis personlige 
oplysninger kan opbevares og udveksles, 
har ret til adgang og til passende 
oplysning.

Or. de

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere skal kunne 
optage og udøve forsikrings- og 
genforsikringsformidling i Fællesskabet i 
henhold til bestemmelserne om 
etableringsfrihed og fri udveksling af 
tjenesteydelser.

Or. de
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Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b. Medlemsstaterne kan fastsætte, at 
formidlere, som er registreret i henhold til 
bestemmelserne i direktiv 2002/92/EF 
(IMD 1), ikke skal lade sig registrere igen.

Or. de

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 udgår
Erklæringsprocedure for accessorisk 
forsikringsformidling; erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde eller 
taksation
1. Registreringskravene i artikel 3 finder 
ikke anvendelse på en 
forsikringsformidler, der formidler 
forsikringer som et accessorisk aktivitet, 
forudsat at aktiviteterne opfylder følgende 
betingelser:
a) forsikringsformidleren udøver ikke 
forsikringsformidling som hovederhverv
b) forsikringsformidleren formidler kun 
visse forsikringsprodukter, som supplerer 
et produkt eller en tjenesteydelse, og 
angiver dem tydeligt i erklæringen
c) de pågældende forsikringsprodukter 
omfatter ikke livs- eller ansvarsforsikring, 
medmindre dækningen er forbundet med 
hoveddækningen.
2. Registreringskravene i artikel 3 finder 
ikke anvendelse på forsikringsformidlere, 
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hvis eneste virksomhed består i 
erhvervsmæssig administration af 
skadestilfælde eller taksation.
3. Forsikringsformidlere, som er omfattet 
af stk. 1 og 2, afgiver en erklæring til den 
kompetente myndighed i hjemlandet, 
hvorved den kompetente myndighed 
informeres om formidlerens identitet, 
adresse og erhvervsaktiviteter.
4. Formidlere, som er omfattet af stk. 1 og 
2, er omfattet af bestemmelserne i kapitel 
I, III, IV, V, VIII, IX og artikel 15 og 16.

Or. de

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsikrings- og genforsikringsformidlere, 
herunder dem, der udøver formidling som 
en accessorisk aktivitet, personer, som 
varetager erhvervsmæssig administration 
af skadestilfælde, skadesafregning eller 
taksation, og personale i 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling, skal besidde 
passende viden og kunnen som fastsat af 
formidlerens eller selskabets hjemland, 
således at de kan varetage deres opgaver og 
opfylde deres forpligtelser tilfredsstillende, 
og dokumentere passende erhvervsmæssig 
erfaring i forhold til de komplicerede 
produkter, som de formidler.

Forsikrings- og genforsikringsformidlere, 
herunder dem, der udøver formidling som 
en accessorisk aktivitet, og personale i 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling, skal besidde 
passende viden og kunnen som fastsat af 
formidlerens eller selskabets hjemland, 
således at de kan varetage deres opgaver og 
opfylde deres forpligtelser tilfredsstillende.

Or. de
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Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at forsikrings- og 
genforsikringsformidlere og personale i 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling, opdaterer deres 
viden og kunnen gennem efteruddannelse 
for at bevare et passende 
præstationsniveau.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tilpasse kravene til 
viden og kunnen efter forsikrings- og 
genforsikringsformidlerens specifikke 
virksomhed og de aftaler, der formidles, 
særlig hvis formidleren har et andet 
hovederhverv end forsikringsformidling. I 
disse tilfælde må formidleren kun udøve 
forsikringsformidling, hvis en 
forsikringsformidler, der opfylder 
betingelserne i denne artikel, eller et 
forsikringsselskab påtager sig det fulde 
ansvar for formidlerens handlinger.
Medlemsstaterne kan fastsætte, at 
forsikringsselskabet eller -formidleren i 
forbindelse med de i artikel 3, stk. 1, andet 
afsnit, omhandlede tilfælde skal 
kontrollere, at de pågældende formidleres 
viden og kunnen er i overensstemmelse 
med kravene i første afsnit i nærværende
stykke, og om nødvendigt tilbyde sådanne 
formidlere en uddannelse, der modsvarer 
kravene i forbindelse med de aftaler, de 

Medlemsstaterne tilpasser kravene til 
viden og kunnen efter forsikrings- og 
genforsikringsformidlerens specifikke 
virksomhed og de aftaler, der formidles, 
særlig hvis formidleren har et andet 
hovederhverv end forsikringsformidling. 
Medlemsstaterne kan fastsætte, at 
forsikringsselskabet eller -formidleren i 
forbindelse med de i artikel 3, stk. 1, andet 
afsnit, omhandlede tilfælde og for 
medarbejdere i forsikringsselskaber, som 
udfører forsikringsformidling, skal 
kontrollere, at de pågældende formidleres 
viden og kunnen er i overensstemmelse 
med kravene i første afsnit i nærværende 
stykke, og om nødvendigt tilbyde sådanne 
formidlere en uddannelse, der modsvarer 
kravene i forbindelse med de aftaler, de 
formidler.
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formidler.

Or. de

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
og personale i forsikringsselskaber, som 
udøver forsikringsformidling, skal have et 
godt omdømme. De skal som et minimum 
have en ren straffeattest eller en anden 
tilsvarende national attest for så vidt angår 
alvorlige strafbare handlinger i forbindelse 
med formueforbrydelser eller anden 
kriminalitet vedrørende finansielle 
aktiviteter, og de må ikke tidligere have 
været erklæret konkurs, medmindre de er 
blevet rehabiliteret efter national 
lovgivning.

Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
og personale i forsikringsselskaber, som 
udøver forsikringsformidling, skal have et 
godt omdømme. De skal som et minimum 
have en ren straffeattest eller en anden 
tilsvarende national attest for så vidt angår 
alvorlige strafbare handlinger i forbindelse 
med formueforbrydelser eller anden 
kriminalitet vedrørende finansielle 
aktiviteter.

Or. de

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
skal have en erhvervsansvarsforsikring 
eller en anden tilsvarende garanti, der 
dækker hele Unionens område, mod 
erstatningsansvar for pligtforsømmelse på 
mindst 1 120 000 EUR pr. skadestilfælde 
og på sammenlagt 1 680 000 EUR for alle 
skadestilfælde i løbet af et år, medmindre 
en sådan forsikring eller tilsvarende garanti 
i forvejen ydes af et forsikrings- eller 

3. Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
skal have en erhvervsansvarsforsikring 
eller en anden tilsvarende garanti, der 
dækker hele Unionens område, mod 
erstatningsansvar for pligtforsømmelse på 
mindst 1 000 000 EUR pr. skadestilfælde 
og på sammenlagt 2 000 000 EUR for alle 
skadestilfælde i løbet af et år, medmindre 
en sådan forsikring eller tilsvarende garanti 
i forvejen ydes af et forsikrings- eller 
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genforsikringsselskab eller et andet 
selskab, på hvis vegne forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren handler eller er 
bemyndiget til at handle, eller medmindre 
et sådant selskab har påtaget sig det fulde 
ansvar for formidlerens handlinger.

genforsikringsselskab eller et andet 
selskab, på hvis vegne forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren handler eller er 
bemyndiget til at handle, eller medmindre 
et sådant selskab har påtaget sig det fulde 
ansvar for formidlerens handlinger.

Or. de

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes

8. Medlemsstaterne uddyber

Or. de

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. I forbindelse med den gensidige 
anerkendelse af passende viden og 
kunnen hos forsikrings- og 
genforsikringsformidlere samt de 
medarbejdere i forsikringsselskaber, som 
er beskæftiget med forsikringsformidling, 
navnlig niveauet for de faglige 
kvalifikationer, bør værtslandet acceptere 
nationale kvalifikationer på niveau 3 eller 
derover i henhold til den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer, der 
blev etableret i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets henstilling af 23. 
april 2008 om etablering af den 
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europæiske referenceramme for 
kvalifikationer for livslang læring, som 
dokumentation for, at forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren opfylder de 
krav til viden og kunnen, som er en 
betingelse for registrering i 
overensstemmelse med dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres 
hensigtsmæssige, effektive uvildige og 
uafhængige udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse 
med tvister mellem forsikringsformidlere 
og deres kunder og mellem 
forsikringsselskaber og deres kunder, hvor 
det er hensigtsmæssigt ved brug af 
eksisterende organer. Medlemsstaterne 
sikrer endvidere, at alle 
forsikringsselskaber og 
forsikringsformidlere deltager i 
procedurerne for udenretslig 
tvistbilæggelse, forudsat at følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres 
hensigtsmæssige, effektive uvildige og 
uafhængige udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse 
med tvister mellem forsikringsformidlere 
og deres kunder og mellem 
forsikringsselskaber og deres kunder, hvor 
det er hensigtsmæssigt ved brug af 
eksisterende organer. Medlemsstaterne 
sikrer endvidere, at alle 
forsikringsselskaber og 
forsikringsformidlere deltager i 
procedurerne for udenretslig 
tvistbilæggelse.

Or. de

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) proceduren fører ikke til bindende 
afgørelser

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fristen for domstolsprøvelse 
suspenderes under proceduren for 
alternativ tvistbilæggelse

udgår

Or. de

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forældelsesfristen for kravet 
suspenderes under proceduren

udgår

Or. de

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) proceduren medfører ingen eller 
eventuelt moderate omkostninger

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) parterne kan få adgang til proceduren 
på anden måde end med elektroniske 
midler

udgår

Or. de

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) midlertidige foranstaltninger er mulige 
i undtagelsestilfælde af hensyn til sagens 
hastende karakter.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, når de udøver 
forsikringsformidling med eller for kunder, 
handler ærligt, redeligt og professionelt i 
deres kunders bedste interesse.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, når de udøver 
forsikringsformidling med eller for kunder, 
handler professionelt i deres kunders 
interesse.

Or. de
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Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle oplysninger, herunder 
markedsføringsmateriale, som 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet sender til kunder eller 
potentielle kunder, skal være reelle, klare 
og ikke-vildledende. 
Markedsføringsmateriale skal tydeligt 
fremstå som sådant.

2. Alle oplysninger, herunder 
markedsføringsmateriale, som 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet sender til kunder eller 
potentielle kunder, skal være klare og ikke-
vildledende. Markedsføringsmateriale skal 
tydeligt fremstå som sådant.

Or. de

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om formidleren yder rådgivning om de 
solgte forsikringsprodukter

udgår

Or. de

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) om formidleren repræsenterer kunden 
eller handler for eller på vegne af 
forsikringsselskabet

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om selskabet yder rådgivning om de 
solgte forsikringsprodukter

udgår

Or. de

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Medlemsstaterne kan foreskrive eller 
bevare mere vidtgående oplysningspligter 
for forsikringsformidlere og ansatte i 
forsikringsselskaber, under forudsætning 
af at der sikres ens konkurrencevilkår 
mellem de forskellige salgs- og 
formidlingskanaler, og under 
forudsætning af at der er et rimeligt 
forhold mellem de heraf følgende 
administrative belastninger og den 
tilsigtede forbrugerbeskyttelse.

Or. de

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvilken form for vederlag, der 
modtages i forbindelse med 
forsikringsaftalen

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis formidleren modtager et gebyr eller 
en form for provision, det samlede 
vederlag for de forsikringsprodukter, der 
tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det 
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget for hele gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to

udgår

Or. de

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis provisionen udbetales på 
betingelse af, at de aftalte mål eller 
tærskler er nået for de forretninger, som 
formidleren har overdraget til et 
forsikringsselskab, målene eller 
tærsklerne samt de beløb, der skal 
udbetales, hvis de nås.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1, litra f), skal formidlere af 
andre forsikringsaftaler end aftaler i de 
klasser, der er omhandlet i bilag I til
direktiv 2002/83/EF, inden indgåelse af 
sådanne forsikringsaftaler, hvis 
formidleren modtager et gebyr eller en 
provision, i fem år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttræden

udgår

a) give kunden information om beløbet 
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to, hvis kunden anmoder herom
b) oplyse kunden om, at han har ret til at 
anmode om den information, der er 
omhandlet i litra a).

Or. de

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) give kunden information om beløbet 
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to, hvis kunden anmoder herom

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplyse kunden om, at han har ret til at 
anmode om den information, der er 
omhandlet i litra a).

udgår

Or. de

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsselskabet eller 
forsikringsformilderen skal også 
informere kunden om, hvilken form for 
variabelt vederlag selskabets eller 
formidlerens ansatte modtager for at 
formidle og administrere det pågældende 
forsikringsprodukt, og om 
beregningsgrundlaget herfor.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis kunden foretager betalinger i 
henhold til forsikringsaftalen efter dens 
indgåelse, skal forsikringsselskabet eller –
formidleren også give oplysninger i 
overensstemmelse med denne artikel om 
sådanne betalinger.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes:

udgår

a) passende kriterier for, hvordan kunden 
informeres om formidlerens vederlag –
herunder bundet provision, jf. stk. 1, litra 
f ) og g), og stk. 2 i denne artikel
b) passende kriterier for fastlæggelse af 
navnlig beregningsgrundlaget for hele 
gebyret eller provisionen eller 
kombinationen af de to
c) de foranstaltninger, som 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber med rimelighed kan 
forventes at træffe for at informere 
kunden om vederlaget.

Or. de

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) kundens krav og behov a) kundens forventninger og behov med 
hensyn til forsikringsdækningen

Or. de
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Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) og begrunder over for kunden den 
rådgivning, kunden eventuelt får 
vedrørende en bestemt forsikringsaftale.

b) og begrunder over for kunden den 
rådgivning, kunden får vedrørende en 
bestemt forsikringsaftale.

Or. de

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Stk. 1, litra b), gælder ikke, hvis 
kunden
a) udtrykkeligt giver afkald på 
rådgivningen eller
b) udelukkende benytter 
fjernkommunikationsmidler til at indgå 
aftalen, med mindre han udtrykkeligt 
erklærer, at han ønsker rådgivning.

Or. de

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, litra a) og b), afpasses efter 
kompleksiteten af det forsikringsprodukt , 
der foreslås, og den finansielle risiko, som 
kunden udsættes for.

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, litra a) og b), afpasses efter 
kompleksiteten af det forsikringsprodukt, 
der foreslås, den finansielle risiko, som 
kunden udsættes for, og den salgskanal, 



PR\922352DA.doc 45/70 PE502.060v01-00

DA

som kunden har valgt.

Or. de

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden kontraktens indgåelse skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet, uanset om der ydes 
rådgivning, give kunden de relevante 
informationer om forsikringsproduktet i 
en form, som er forståelig, under 
hensyntagen til forsikringsproduktets 
kompleksitet og kundetypen, således at 
kunden kan træffe en informeret 
beslutning.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsformidlere eller 
forsikringsselskaber, der udøver 
virksomhed i forbindelse med forsikring af 
store risici, er ikke forpligtet til at give den 
i artikel 16, 17 og 18 omhandlede 
information; det samme gælder 
genforsikringsformidlere og 
genforsikringsselskaber og i forhold til 
professionelle kunder, som omhandlet i 
bilaget.

1. Forsikringsformidlere eller 
forsikringsselskaber, der udøver 
virksomhed i forbindelse med forsikring af 
store risici, er ikke forpligtet til at give den 
i artikel 16, 17 og 18 omhandlede 
information; det samme gælder 
genforsikringsformidlere og 
genforsikringsselskaber.

Or. de



PE502.060v01-00 46/70 PR\922352DA.doc

DA

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader pakkesalg, men 
ikke kombinationssalg.

1. Medlemsstaterne tillader pakkesalg og
kombinationssalg.

Or. de

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne giver kreditgiverne 
mulighed for at gøre kreditten betinget af, 
at der tegnes en kreditforsikring, og for at 
nægte forbrugeren kreditten, hvis han 
ikke tegner en sådan forsikring hos 
kreditgiveren eller en alternativ udbyder, 
som svarer til forsikringsproduktet fra den 
af kreditgiveren foretrukne udbyder.
Medlemsstaterne tillader endvidere, at der 
udbydes produkter på markedet, som 
kombinerer forsikringsdækning af en 
eller flere risici.

Or. de

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes sammen med 

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes sammen med 
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en anden tjenesteydelse eller et andet 
produkt i en pakke, skal
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren tilbyde og
meddele kunden, at de forskellige 
komponenter i pakken kan købes separat, 
og fremlægge dokumentation for 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent i pakken, som kan 
købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

en anden tjenesteydelse eller et andet 
produkt i en pakke, bør
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren meddele 
kunden, om de forskellige komponenter i 
pakken kan købes separat, og fremlægge 
dokumentation for omkostninger og 
afgifter i forbindelse med hver enkelt 
komponent i pakken, som kan købes 
gennem eller fra selskabet eller formidleren 
separat.

Or. de

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EIOPA udarbejder senest den 31. 
december [20XX] og ajourfører periodisk 
retningslinjer for vurdering af og tilsyn 
med krydssalg, idet myndigheden navnlig 
angiver, i hvilke situationer krydssalg ikke 
er forenelig med forpligtelserne i artikel 
16, 17 og 18 eller stk. 1 i denne artikel.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33, som 
uddyber:

udgår

a) de forholdsregler og effektive 
organisatoriske og administrative 
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foranstaltninger, forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber med rimelighed kan 
forventes at træffe for at påvise, 
forhindre, styre og oplyse om 
interessekonflikter, når de udfører 
forsikringsformidling
b) passende kriterier for at bestemme de 
interessekonflikttyper, som kan skade 
forsikringsformidlerens eller 
forsikringsselskabets kunders eller 
potentielle kunders interesser.

Or. de

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
forsikringsformidler eller et 
forsikringsselskab, når de udøver 
forsikringsformidling med eller for 
kunder, handler ærligt, redeligt og 
professionelt i deres kunders bedste 
interesse, og navnlig overholder de i 
denne artikel og i artikel 25 omhandlede 
principper.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle oplysninger, herunder 
markedsføringsmateriale, som 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet sender til kunder 

udgår
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eller potentielle kunder, skal være reelle, 
klare og ikke-vildledende. 
Markedsføringsmateriale skal tydeligt 
fremstå som sådant.

Or. de

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at 
forsikringsrådgivningen ydes på 
uafhængigt grundlag, skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet:

udgår

a) vurdere et tilstrækkeligt stort antal af 
de forsikringsprodukter, der findes på 
markedet. Der skal være tale om 
forsikringsprodukter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de 
må ikke være begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet, og
b) de må ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

Or. de
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Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33 
vedrørende foranstaltninger, der skal 
sikre, at forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber er i 
overensstemmelse med principperne i 
denne artikel, når de udøver 
forsikringsformidling med deres kunder. 
Disse delegerede retsakter skal fastsætte 
følgende:

udgår

a) den eller de til kunden eller den 
potentielle kunde tilbudte eller leverede 
tjenesteydelsers art, idet der tages hensyn 
til transaktionernes type, genstand, 
omfang og hyppighed og
b) arten af de produkter, der tilbydes eller 
påtænkes, herunder de forskellige typer 
forsikringsprodukter.

Or. de

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6 a. Medlemsstaterne kan foreskrive eller 
bevare mere vidtgående foranstaltninger,
under forudsætning af at der er et rimeligt 
forhold mellem de heraf følgende 
administrative belastninger og den 
tilsigtede forbrugerbeskyttelse.

Or. de
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Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med 
salg, hvor der ikke ydes rådgivning,
udbeder sig oplysninger fra kunden eller 
den potentielle kunde om dennes kendskab 
til og erfaring på det investeringsområde, 
som er relevant for den specifikke type 
produkt eller service, der udbydes eller 
efterspørges, så forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet kan vurdere, om
den påtænkte investeringsservice eller det 
påtænkte investeringsprodukt er 
hensigtsmæssig(t) for kunden.

Medlemsstaterne sikrer, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med 
salg, hvor der ikke ydes rådgivning,
advarer kunden eller den potentielle kunde 
om, at de ikke kan vurdere, om det 
påtænkte produkt er hensigtsmæssigt for 
kunden. Denne advarsel kan gives i et 
standardiseret format.

Or. de

Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Finder forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet på grundlag af de 
oplysninger modtaget i medfør af første 
afsnit, at produktet eller tjenesteydelsen 
ikke er hensigtsmæssig for kunden eller 
den potentielle kunde, advarer 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet kunden eller den 
potentielle kunde. Denne advarsel kan 
gives i et standardiseret format.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vælger kunderne eller de potentielle 
kunder ikke at give de oplysninger, der er 
omhandlet i første afsnit, eller giver de 
utilstrækkelige oplysninger om deres 
kendskab og erfaringer, skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet advare dem om, at 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet ikke er i stand til at 
afgøre, om tjenesteydelsen eller produktet 
er hensigtsmæssig(t) for vedkommende. 
Denne advarsel kan gives i et 
standardiseret format.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet registrerer kunden i 
sit kundekartotek med det eller de 
dokumenter, som f.eks. 
forsikringsformidlerens eller 
forsikringsselskabets og kundens aftale, 
hvori er anført parternes rettigheder og 
forpligtelser samt de øvrige betingelser, 
som gælder for forsikringsformidlerens 
eller forsikringsselskabets tjenesteydelser 
til kunden. Parternes kontraktlige 
rettigheder og forpligtelser kan medtages 
ved henvisning til andre dokumenter eller 
lovtekster.

udgår
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Or. de

Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kunden skal fra forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet modtage 
fyldestgørende rapporter om formidlerens 
eller selskabets service til deres kunder. 
Rapporterne skal omfatte periodiske 
meddelelser til kunderne, hvori der tages 
hensyn til de involverede 
forsikringsprodukters type og 
kompleksitet og karakteren af den 
tjenesteydelse, der er leveret til kunden, og 
skal desuden, hvor det er relevant, omfatte 
omkostninger i forbindelse med de 
transaktioner og tjenesteydelser, der er 
gennemført for kundens regning. Når 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet yder rådgivning, skal 
de angive, hvordan rådgivningen stemmer 
overens med kundens personlige 
karakteristika.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33 for at 
sikre, at forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber er i 
overensstemmelse med principperne i 
denne artikel, når de udøver 

udgår
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forsikringsformidling med deres kunder. 
Disse delegerede retsakter skal fastsætte 
følgende:
a) den eller de til kunden eller den 
potentielle kunde tilbudte eller leverede 
tjenesteydelsers art, idet der tages hensyn 
til transaktionernes type, genstand, 
omfang og hyppighed
b) arten af de produkter, der tilbydes eller 
påtænkes, herunder de forskellige typer 
forsikringsprodukter.

Or. de

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder tillægges 
alle de undersøgelsesbeføjelser, der er 
nødvendige for, at de kan varetage deres 
funktioner. De kompetente myndigheder 
iværksætter et tæt samarbejde ved 
udøvelsen af deres sanktionsbeføjelser for 
at sikre, at sanktionerne eller 
foranstaltningerne får de ønskede 
virkninger, ligesom de koordinerer deres 
indsats i forbindelse med sager på tværs af 
grænserne.

3. De kompetente myndigheder tillægges 
alle de undersøgelsesbeføjelser, der er 
nødvendige for, at de kan varetage deres 
funktioner. De kompetente myndigheder 
iværksætter et tæt samarbejde ved 
udøvelsen af deres sanktionsbeføjelser for 
at sikre, at sanktionerne eller 
foranstaltningerne får de ønskede 
virkninger, ligesom de koordinerer deres 
indsats i forbindelse med sager på tværs af 
grænserne, under overholdelse af 
betingelserne for korrekt databehandling i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF 
og forordning (EF) nr. 45/2001. De 
kompetente myndigheder kan forlange 
dokumenter eller andre oplysninger ved 
en formel afgørelse. Denne afgørelse skal 
indeholde retsgrundlaget, fristen for 
fremsendelsen af oplysningerne og 
adressatens ret til at lade afgørelsen prøve 
ved en domstol.

Or. de
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Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I forbindelse med offentliggørelse af 
ovennævnte sanktioner og 
foranstaltninger gør den kompetente 
myndighed i tilfælde, hvor en ankesag er 
mulig eller endnu ikke er afsluttet, klart 
opmærksom på, at afgørelsen kan ankes, 
og at de identificerede personer er at 
betragte som uskyldige, indtil afgørelsen 
er endelig. I tilfælde, hvor afgørelsen 
annulleres, offentliggør den kompetente 
myndighed en berigtigelse.

Or. de

Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) for juridiske personer, administrative 
bøder på op til 10 % af den juridiske 
persons samlede årsomsætning i det 
forudgående forretningsår; er den 
juridiske person et datterselskab af et 
moderselskab, er den relevante samlede 
årsomsætning den samlede 
årsomsætning, som fremgår af det øverste 
moderselskabs konsoliderede regnskab for 
det foregående forretningsår

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) for fysiske personer, administrative 
bøder på op til 5 000 000 EUR eller i 
medlemsstater, hvor euroen ikke er den 
officielle valuta, den tilsvarende værdi i 
national valuta på datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tilpasser de 
administrative bøder til den relevante 
nationale tilsynsmyndigheds bøderamme.

Or. de

Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) beskyttelse af personoplysninger både 
hvad angår den person, som indberetter 
overtrædelserne, og den fysiske person, 
som formodes at være ansvarlig, i 
overensstemmelse med principperne i 
direktiv 95/46/EF.

c) beskyttelse af personoplysninger både 
hvad angår den person, som indberetter 
overtrædelserne, og den fysiske person, 
som formodes at være ansvarlig, i 
overensstemmelse med principperne i 
direktiv 95/46/EF. Disse personers 
identitet skal beskyttes i alle sagens faser, 
med mindre national ret kræver, at de 
offentliggøres i forbindelse med videre 
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undersøgelser eller en tilknyttet retssag.

Or. de

Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv
Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne anvender direktiv 
95/46/EF på behandlingen af 
personoplysninger i medlemsstaterne i 
medfør af dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sørger for, at
behandlingen af personoplysninger i 
medlemsstaterne i medfør af dette direktiv
gennemføres i overensstemmelse med de 
nationale gennemførelseslove, hvormed 
direktiv 95/46/EF blev gennemført i 
national lovgivning.

Or. de

Ændringsforslag 103

Forslag til direktiv
Artikel 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33 udgår
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 8, 17, 23, 
24 og 25.

Or. de
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Ændringsforslag 104

Forslag til direktiv
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34 udgår
Udøvelse af beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.
2. De delegerede beføjelser i artikel 8, 17, 
23, 24 og 25 tillægges Kommissionen for 
en ubegrænset periode fra datoen for 
dette direktivs ikrafttræden.
3. De delegerede beføjelser i artikel 8, 17, 
23, 24 og 25 kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, 17, 23, 24 og 25 træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for 
en frist på 2 måneder fra meddelelsen af 
den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 
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måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. de
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Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fem år efter dette direktivs ikrafttræden 
tager Kommissionen direktivet op til 
revision. Revisionen skal omfatte en 
generel undersøgelse af, hvordan 
bestemmelserne i dette direktiv finder 
anvendelse i praksis, idet der tages hensyn 
til udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter samt erfaringer 
indhøstet i forbindelse med den praktiske 
anvendelse af dette direktiv og 
forordningen vedrørende dokumenter med 
central information til 
investeringsprodukter samt [MIFID II]. I 
forbindelse med revisionen skal det 
overvejes, om bestemmelserne i dette 
direktiv eventuelt skal udvides til at 
omfatte produkter, som falder ind under 
direktiv 2003/41/EF. Revisionen omfatter 
også en særlig analyse af konsekvenserne 
af artikel 17, stk. 2, under hensyntagen til 
konkurrencen på markedet for 
formidlingstjenesteydelser i forbindelse 
med andre aftaler end aftaler i de klasser, 
der er omhandlet i bilag I til direktiv 
2002/83/EF, og konsekvenserne af de 
forpligtelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 2, for forsikringsformidlere, som er 
små og mellemstore virksomheder.

1. Fem år efter dette direktivs ikrafttræden 
tager Kommissionen direktivet op til 
revision. Revisionen skal omfatte en 
generel undersøgelse af, hvordan 
bestemmelserne i dette direktiv finder 
anvendelse i praksis, idet der tages hensyn 
til udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter samt erfaringer 
indhøstet i forbindelse med den praktiske 
anvendelse af dette direktiv og 
forordningen vedrørende dokumenter med 
central information til 
investeringsprodukter samt [MIFID II]. 
Revisionen omfatter også en særlig analyse 
af konsekvenserne af artikel 17, stk. 2, 
under hensyntagen til konkurrencen på 
markedet for formidlingstjenesteydelser i 
forbindelse med andre aftaler end aftaler i 
de klasser, der er omhandlet i bilag I til 
direktiv 2002/83/EF, og konsekvenserne af 
de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 
17, stk. 2, for forsikringsformidlere, som er 
små og mellemstore virksomheder.

Or. de



PE502.060v01-00 60/70 PR\922352DA.doc

DA

Ændringsforslag 106

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foretagender, der skal have tilladelse 
eller underkastes regulering for at virke 
på de finansielle markeder. Nedenstående 
liste bør forstås som omfattende alle 
foretagender, der har fået tilladelse, og 
som udøver de for de nævnte foretagender 
kendetegnende aktiviteter: foretagender, 
der har fået tilladelse af en medlemsstat i 
henhold til et direktiv, foretagender, der 
har fået tilladelse af eller er underkastet 
regulering i en medlemsstat uden 
hjemmel i et direktiv, samt foretagender, 
der har fået tilladelse af eller er 
underkastet regulering i et tredjeland:

1. - Forsikrings- og 
genforsikringsselskaber

a) kreditinstitutter - Forsikringsformidlere og 
genforsikringsformidlere

b) forsikrings- og 
genforsikringsformidlere og 
investeringsselskaber
c) andre finansielle institutioner, der har 
fået tilladelse eller er underkastet 
regulering
d) forsikrings- og genforsikringsselskaber
e) kollektive investeringsordninger og 
selskaber, der administrer sådanne 
ordninger
f) pensionskasser og disses 
administrationsselskaber
g) råvare- og råvarederivathandlere
h) lokale myndigheder
i) andre institutionelle investorer.

Or. de
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Ændringsforslag 107

Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Nationale og regionale regeringer, 
herunder offentlige organer, der forvalter 
den offentlige gæld på nationalt eller 
regionalt plan, centralbanker, 
internationale og overnationale 
institutioner som f.eks. Verdensbanken, 
IMF, ECB, EIB og andre lignende 
internationale organisationer.

3. Nationale regeringer

Or. de
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Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Andre institutionelle investorer, der 
primært investerer i finansielle 
instrumenter, herunder enheder, der 
beskæftiger sig med securitisation af 
aktiver eller andre finansielle 
transaktioner. Ovennævnte enheder anses 
for professionelle kunder. De skal dog 
have mulighed for at anmode om 
behandling som ikke-professionelle, og 
selskaber kan indvillige i at yde en højere 
grad af beskyttelse. Når et selskabs kunde 
er en af ovennævnte virksomheder, skal 
selskabet, før det præsterer 
tjenesteydelser, underrette kunden om, at 
han ud fra de foreliggende oplysninger 
anses for at være en professionel kunde 
og vil blive behandlet som sådan, 
medmindre selskabet og kunden træffer 
anden aftale. Selskabet skal tillige 
underrette kunden om, at han kan 
anmode om en ændring af 

udgår
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aftalebetingelserne med henblik på at 
opnå en højere grad af beskyttelse.
Det påhviler en kunde, der anses som 
professionel kunde, at anmode om en 
højere grad af beskyttelse, når 
vedkommende mener sig ude af stand til 
at foretage en korrekt risikovurdering 
eller -styring. Denne højere grad af 
beskyttelse vil blive ydet, når en kunde, 
der anses for at være professionel, indgår 
en skriftlig aftale med selskabet om ikke 
at blive behandlet som professionel ved 
anvendelsen af reglerne for god 
forretningsskik. Det skal fremgå af en 
sådan aftale, om denne gælder for en eller 
flere særlige tjenesteydelser eller 
transaktioner eller for en eller flere typer 
produkter eller transaktioner.

Or. de
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Forslag til direktiv
Bilag II – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det nye IMD vil fortsat have de træk, der 
kendetegner retsakter, som indebærer 
minimumsharmonisering. Det er 
ensbetydende med, at medlemsstaterne kan 
vælge at gå endnu længere, hvis det er 
nødvendigt af hensyn til 
forbrugerbeskyttelsen. 
Minimumsstandarderne i IMD vil dog 
blive udvidet væsentligt. Visse dele af det 
nye direktiv vil blive suppleret med niveau 
2- foranstaltninger for at afpasse 
bestemmelserne efter MiFID II: navnlig i 
kapitlet om salg af livsforsikringspolicer 
med investeringselementer (i det følgende 
benævnt: forsikringsinvesteringer, jf. 
nedenfor). Det tager sigte på at 
harmonisere salget af 
investeringsforsikringer i hele EU ved 

Det nye IMD vil fortsat have de træk, der 
kendetegner retsakter, som indebærer
minimumsharmonisering. Det er 
ensbetydende med, at medlemsstaterne kan 
vælge at gå endnu længere, hvis det er 
nødvendigt af hensyn til 
forbrugerbeskyttelsen. 
Minimumsstandarderne i IMD vil dog 
blive udvidet væsentligt. Endvidere 
overvejes det at indføre en revisionsklausul 
i direktivet, og for at kunne indsamle alle 
relevante informationer om 
bestemmelsernes funktionsmåde vil 
Kommissionen få behov for at kunne 
overvåge deres gennemførelse helt fra 
begyndelsen.
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hjælp af niveau 2-foranstaltninger. 1Det 
er en fornyelse i forhold til det oprindelige 
direktiv. Det er vigtigt, at Kommissionen 
er i stand til at sammenligne resultaterne i 
de forskellige medlemsstater og således 
varetage sin opgave med at føre tilsyn med 
EU-lovgivningens anvendelse korrekt.
Endvidere overvejes det at indføre en 
revisionsklausul i direktivet, og for at 
kunne indsamle alle relevante 
informationer om bestemmelsernes 
funktionsmåde vil Kommissionen få behov 
for at kunne overvåge deres gennemførelse 
helt fra begyndelsen.

Or. de
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BEGRUNDELSE

Udkastet til betænkning er koncentreret om fem centrale områder i Kommissionens forslag:
– anvendelsesområde

– registrering og forenklet registreringsprocedure
– interessekonflikter og gennemsigtighed

– krydssalg
– forsikringsinvesteringsprodukter

– delegerede retsakter/harmoniseringsniveau

Anvendelsesområde (artikel 1)

Med det sigte at skabe lige konkurrencevilkår foreslår Kommissionen at udvide 
anvendelsesområdet, så det kommer til at omfatte salg af forsikringer gennem forsikrings- og 
genforsikringsselskaber uden deltagelse af en forsikringsformidler, behandling af skader samt 
forsikringspolicer, som sælges accessorisk til salg af tjenesteydelser.

Skadesbehandling ved forsikringsselskaber eller ved tredjeparter, som er engageret gennem 
outsourcingaftaler med forsikringsselskaber, er allerede dækket af Solvens II. Regulering af 
tilfælde, hvor der ikke findes en outsourcingaftale, forekommer ikke at være en tilstrækkelig 
grund til at tage skadesbehandlingen med i dette direktiv.

Salg af rejseforsikringer/afbestillingsforsikringer og forsikringer i forbindelse med 
biludlejning som accessorisk ydelse bør undtages af hensyn til proportionaliteten i den 
foreslåede regulering.

Registrering og forenklet registreringsprocedure (artikel 3 og 4)

Selv om anvendelsesområdet udvides til at omfatte forsikringsselskaber og deres ansatte, 
behøver disse ikke lade sig registrere igen. Dette forslag støttes udtrykkeligt.

En anden ændring vedrører den nye mulighed for, at registrerede formidlere kan registrere 
formidlere, som er bundet ved kontrakt. Denne mulighed bør principielt støttes, dog med den 
begrænsning, at man for at undgå ansvarsretlige grænsetilfælde bør bevare forbuddet mod 
produktkonkurrence som en forudsætning for virksomhed på vegne af flere 
forsikringsselskaber og for deres regning.

Kommissionen foreslår en forenklet registreringsprocedure for forsikringsformidling som 
accessorisk aktivitet (vedrører navnlig rejsebureauer og biludlejningsvirksomheder) samt 
skadessagsbehandlere (artikel 4).

På grund af den foreslåede undtagelse af de nævnte adressater mister denne procedure sit 
hovedformål. Desuden bør artikel 4 udgå for at sikre lige konkurrencevilkår for alle 
formidlere.
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Faglige og organisatoriske kvalifikationskrav (artikel 8)

Kommissionens forslag om en løbende og vedvarende faglig videreuddannelse for at sikre 
passende viden og kunnen hos formidlerne må hilses velkommen. Det bør dog være op til 
medlemsstaterne at regulere form, indhold og dokumentationspligt. For at forhindre negative 
virkninger for det indre marked som følge af, at medlemsstaterne fastsætter forskellige 
kvalifikationskrav, bør der fastsættes et mindsteniveau på grundlag af den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer, som kan anvendes som grundlag for dokumentation af 
den nødvendige viden og kunnen i den enkelte medlemsstat.

Virksomheds- og brancherelaterede uddannelsessystemer skal have en national certificering af 
videreuddannelsesprogrammerne for at opfylde deres opgaver.

Interessekonflikter og gennemsigtighed (artikel 17)

De foreslåede bestemmelser vedrørende interessekonflikter og gennemsigtighed er en af de 
vigtigste ændringer i det omarbejdede direktiv.

Kommissionen indfører her en forpligtelse for forsikringsformidlere til at oplyse grundlaget 
for og det præcise omfang af deres vederlag samt til at oplyse det præcise omfang af det 
variable vederlag til salgsmedarbejdere i forsikringsselskaber. For livsforsikringsprodukter 
skal denne pligt gælde med direktivets ikrafttræden, ved salg af ikkelivsforsikringer i første 
omgang efter anmodning, med en overgangsfrist på fem år til en obligatorisk oplysning.

Først må det konstateres, at den af Kommissionen bestilte konsekvensanalyse viste, at et stort 
flertal af de adspurgte afviser en "on request-ordning", dvs. at oplysningerne kun skal gives 
efter anmodning, med den begrundelse at sådanne oplysninger er overflødige og forvirrende 
for kunderne.

Det må frygtes, at en generel pligt til at oplyse provisioner og variable vederlag ikke ville føre 
til bedre beskyttelse af forbrugerne, men til en konkurrence om størrelsen af provision og 
vederlag.

På grund af de heterogene forsikringsmarkeder i EU bør det dog være op til medlemsstaterne, 
om de vil indføre en oplysningspligt, der er mere vidtgående end kravene i dette direktiv.

Krydssalg (artikel 21)

Ifølge Kommissionens forslag skal forsikringstjenesteydelser og -produkter, som tilbydes i en 
pakke, også tilbydes separat.

Dette krav er mere vidtgående end den tilsvarende ordning i MIFID II og kunne føre til, at 
produktpakker, som er gunstige for forbrugerne, ikke længere ville kunne tilbydes. Derfor bør 
artikel 21 ændres, så forbrugerne kun skal oplyses om, hvorvidt dele af pakken også kan 
købes særskilt.

Forsikringsinvesteringsprodukter (kapitel VII)

I direktivforslagets syvende kapitel behandler Kommissionen supplerende krav til 
kundebeskyttelse i forhold til forsikringsinvesteringsprodukter, såkaldte Packaged Retail 
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Investment Products (PRIPs). Formuleringerne svarer til Kommissionens forslag til 
omarbejdning af MIFID-reguleringen i artikel 23-25.

Selv om det er nødvendigt at sikre en konsistent lovgivning også for så vidt angår MIFID II, 
skal der tages højde for forskellene i forsikrings- og rene investeringsprodukter.

Forsikringsinvesteringsprodukter er kendetegnet ved og adskiller sig fra rene 
investeringsprodukter ved ikke at være frit omsættelige.

Med hensyn til forslaget om forbud mod provision i tilfælde af uafhængig rådgivning må det 
indledningsvis konstateres, at medlemsstaterne har forskellige erfaringer med systemet med 
provisionsrådgivning og/eller forkert rådgivning og derfor er nået frem til forskellige 
løsninger. Denne virkelighed bør der tages højde for gennem en model med minimal 
harmonisering. Et forbud mod provision ville på nogle markeder kunne have en meget 
skadelig indvirkning på forsyningen af befolkningen med forsikringsprodukter. Desuden ville 
definitionen af "uafhængig rådgivning" i nogle medlemsstater føre til problemer på grund af 
visse traditionelle konnotationer eller forskellige betydninger af ordet "uafhængig" (f.eks. 
betyder ordet "selvstændig" på fransk også "uafhængig").

Ligesom for spørgsmålet om oplysning af vederlag bør medlemsstaterne imidlertid også her 
have mulighed for at udstede afvigende regler, hvis de anser det for nødvendigt for deres 
markeder.

Delegerede retsakter/harmoniseringsniveau

Kommissionen planlægger en række delegerede retsakter på områder, som vedrører vigtige 
elementer i direktivet (f.eks. definitionen af passende viden og kunnen hos formidlere, 
kriterier for beregningsgrundlaget for provisionen, foranstaltninger til at undgå, regulere og 
oplyse om interessekonflikter samt informations- og rapporteringspligt over for kunden. Dette 
må generelt vurderes kritisk, da der herved tilstræbes en maksimalharmonisering ad bagvejen, 
som er dyr og bureaukratisk og eventuelt kan være en overtrædelse af nærhedsprincippet.

De foreslåede delegerede retsakter skal derfor slettes, og beslutningen om den detaljerede 
regulering skal træffes af medlemsstaterne eller i en fælles beslutningsprocedure mellem 
Rådet og Parlamentet, når der er påvist et faktisk behov for harmonisering, f.eks. i tilfælde af 
utilstrækkelig gensidig anerkendelse af kvalifikationsbeviser.
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BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

Ref.: D(2012)57300

Sharon Bowles
Formand for Økonomi- og Valutaudvalget
ASP 10G201
Bruxelles

Om: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling 
(omarbejdning)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Kære formand,

Retsudvalget, som jeg er formand for, har behandlet ovennævnte forslag, i henhold til artikel 
87 om omarbejdning, som indført i Parlamentets forretningsorden.

Stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke 
indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, 
underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder 
betingelserne i artikel 156 og 157, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder 
ændringer.

Agter det kompetente udvalg dog i overensstemmelse med punkt 8 i den interinstitutionelle 
aftale også at stille ændringsforslag til de kodificerede dele af forslaget, underretter det 
omgående Rådet og Kommissionen om sine planer, og sidstnævnte bør inden afstemningen, jf. 
artikel 54, meddele udvalget, hvilken holdning den har til ændringsforslagene, og hvorvidt 
den agter at tage forslaget om omarbejdning tilbage."

På baggrund af udtalelsen fra Den Juridiske Tjeneste, hvis repræsentanter deltog i møderne i 
den rådgivende gruppe, der behandlede forslaget om omarbejdning, og i tråd med 
henstillingerne fra ordføreren for udtalelsen mener Retsudvalget, at forslaget ikke indebærer 
andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget, og at 
forslaget, hvad angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter 
sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en simpel kodifikation af de 
eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.
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Efter drøftelser på mødet den 6. november 2012 vedtog Retsudvalget med 23 stemmer for og 
ingen stemmeundladelser at henstille, at Deres udvalg som korresponderende udvalg 
behandler ovennævnte forslag i overensstemmelse med artikel 87.

Med venlig hilsen

Klaus-Heiner LEHNE

Vedlagt: Udtalelse fra den rådgivende gruppe
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BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE 
JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG 
KOMMISSIONEN

DE JURIDISKE TJENESTERS
RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 11. september 2012

UDTALELSE

TIL EUROPA-PARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling
COM(2012)360 af 3.7.2012 – 2012/0175(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk 
omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de 
juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 23. juli 2012 
bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

På dette møde 1konstaterede den rådgivende gruppe efter at have behandlet forslaget til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling samstemmende følgende:

1) Hvad angår begrundelsen, burde den for fuldt ud at være udformet i overensstemmelse med 
de relevante krav, der er fastsat i den interinstitutionelle aftale, præcist have angivet, hvilke 
bestemmelser i den tidligere retsakt der forbliver uændrede, således som det er fastsat i 
aftalens punkt 6, litra a), nr. iii).

2) I forslaget til omarbejdning burde følgende foreslåede ændringer have været markeret med 
den gråskravering, der normalt anvendes til markering af indholdsmæssige ændringer:
- i artikel 1, stk. 2, litra e), sletningen af ordene "eller den tjenesteydelse";
- i artikel 1, stk. 2, litra f), erstatningen af tallet "500" med "600";
- i artikel 8, stk. 3, erstatningen af tallet "1000000" med "1 120 000", og tallet "1500000" med 
"1 680 000";
- i artikel 8, stk. 4, litra b), erstatningen af tallet "15000" med "16 800";
- i artikel 13, stk. 1, indledningen, erstatningen af ordene "tilskynder til" med "sikrer";
- i artikel 13, stk. 2, erstatningen af ordene "tilskynder disse organer til at samarbejde" med 

                                               
1 Den rådgivende gruppe havde den engelske, franske og tyske sprogudgave til rådighed og benyttede den 
engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.
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ordlyden "sikrer, at disse organer samarbejder";
- i artikel 17, stk. 1, litra c), nr. ii), sletningen af ordene "efter anmodning fra kunden".

3) Den nuværende ordlyd af både punkt 11 i artikel 2 og stk. 2 i artikel 13 i direktiv 
2002/92/EF burde have været medtaget i den foreslåede omarbejdede tekst og burde have 
været markeret med dobbelt gennemstregning og med den gråskravering, der normalt 
anvendes til markering af væsentlige ændringer, der består i den foreslåede sletning af 
eksisterende tekst.

4) I overensstemmelse med alle kravene i punkt 7, litra b), i den interinstitutionelle aftale bør 
ordlyden i artikel 37, stk. 2, suppleres med ordlyden "og læses efter sammenligningstabellen i 
bilag III", ligesom der bør vedhæftes en sammenligningstabel til den omarbejdede retsakt som 
et nyt bilag III.

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke 
indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve 
forslaget eller i denne udtalelse. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, 
hvad angår kodifikation af de uændrede bestemmelser i den tidligere retsakt sammen med de 
nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden 
indholdsmæssige ændringer.

   C. PENNERA       H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Juridisk konsulent Juridisk konsulent          Generaldirektør


