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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0360),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 53, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0180/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο 
διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1,

– έχοντας υπόψη την από 9 Νοεμβρίου 2012 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 
προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 87, 
παράγραφος 3, του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της ολομελείας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στις ..., δεσμεύτηκε να αποδεχτεί τη θέση του Κοινοβουλίου και ότι ο 
εκπρόσωπος του Συμβουλίου με επιστολή του στις ..., δεσμεύτηκε να εγκρίνει την ως άνω 
θέση, σύμφωνα με το άρθρο 294, παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(A7-0000/2012),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής η εν λόγω πρόταση δεν 
περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πέρα από τις προσδιοριζόμενες στην ανωτέρω 
πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων 
προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεών τους, η πρόταση περιορίζεται απλώς και 
μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας 
υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

                                               
1 ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.
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2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στην οδηγία 2002/92/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2002, 
σχετικά με την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση πρέπει να γίνουν
ορισμένες τροποποιήσεις. Για λόγους 
σαφήνειας, είναι σκόπιμη η αναδιατύπωση 
της εν λόγω οδηγίας.

(1) Στην οδηγία 2002/92/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2002, 
σχετικά με την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση πρέπει να γίνουν 
τροποποιήσεις. Ως εκ τούτου, προτείνεται
η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος και το 
αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι 
η εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων 
σχετικά με τους αναφερθέντες τομείς, η 
πρόταση θα πρέπει να στηρίζεται στο 
άρθρο 53 παράγραφος 1 και στο άρθρο 62 
της ΣΛΕΕ. Η οδηγία αποτελεί κατάλληλο 
μέσο για να καταστεί δυνατή, όταν είναι 
αναγκαίο, η προσαρμογή των 
εκτελεστικών διατάξεων, στους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, στις 
υφιστάμενες ιδιαιτερότητες της 
συγκεκριμένης αγοράς και στο νομικό 
σύστημα κάθε κράτους μέλους. Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί 

(2) Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος και το 
αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι 
η εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων 
σχετικά με τους αναφερθέντες τομείς, η 
πρόταση θα πρέπει να στηρίζεται στο 
άρθρο 53 παράγραφος 1 και στο άρθρο 62 
της ΣΛΕΕ (εφεξής «η Συνθήκη»). Η 
οδηγία αποτελεί κατάλληλο μέσο για να 
καταστεί δυνατή, όταν είναι αναγκαίο, η 
προσαρμογή των εκτελεστικών διατάξεων, 
στους τομείς που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, στις υφιστάμενες 
ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης αγοράς 
και στο νομικό σύστημα κάθε κράτους 
μέλους. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
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στον συντονισμό των εθνικών κανόνων 
που αφορούν την πρόσβαση στη 
δραστηριότητα της ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης,
συμπεριλαμβανομένης της κατ’ 
επάγγελμα διαχείρισης περιπτώσεων 
ζημιών και του διακανονισμού ζημιών, 
και ως εκ τούτου βασίζεται στο άρθρο 53 
παράγραφος 1 της Συνθήκης. Επιπλέον, 
δεδομένου ότι πρόκειται για έναν τομέα 
παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
Ένωση, η παρούσα οδηγία βασίζεται 
επίσης στο άρθρο 62 της Συνθήκης.

επίσης να αποσκοπεί στον συντονισμό των 
εθνικών κανόνων που αφορούν την 
πρόσβαση στη δραστηριότητα της 
ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, και ως εκ τούτου 
βασίζεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης. Επιπλέον, δεδομένου ότι 
πρόκειται για έναν τομέα παροχής 
υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση, η 
παρούσα οδηγία βασίζεται επίσης στο 
άρθρο 62 της Συνθήκης.

Or. de

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα ασφαλιστικά προϊόντα μπορούν να 
διανέμονται από διάφορες κατηγορίες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως 
πράκτορες, μεσίτες και φορείς παροχής 
τραπεζασφαλιστικών 
υπηρεσιών, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
πρακτορεία ταξιδίων και εταιρείες 
ενοικίασης αυτοκινήτων . Για την ίση 
μεταχείριση μεταξύ των φορέων και την 
προστασία των καταναλωτών απαιτείται 
η κάλυψη όλων αυτών των προσώπων με 
την παρούσα οδηγία.

(4) Τα ασφαλιστικά προϊόντα μπορούν να 
διανέμονται από διάφορες κατηγορίες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως 
πράκτορες, μεσίτες και φορείς παροχής 
τραπεζασφαλιστικών 
υπηρεσιών, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
πρακτορεία ταξιδίων και εταιρείες 
ενοικίασης αυτοκινήτων.

Or. de

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εφαρμογή της οδηγίας 2002/92/ΕΚ (5) Η εφαρμογή της οδηγίας 2002/92/ΕΚ 
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κατέδειξε ότι για ορισμένες διατάξεις 
απαιτείται περαιτέρω αποσαφήνιση, με 
σκοπό να διευκολυνθεί η άσκηση της 
ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης και ότι για την προστασία 
των καταναλωτών απαιτείται επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας σε 
όλες τις πωλήσεις ασφαλιστικών 
προϊόντων, είτε μέσω των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών είτε των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις πωλήσεις, 
την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις 
διαδικασίες αποζημίωσης, οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες πωλούν απευθείας 
ασφαλιστικά προϊόντα, θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της 
νέας οδηγίας σε παρόμοια βάση με τους 
ασφαλιστικούς πράκτορες και μεσίτες.

κατέδειξε ότι για ορισμένες διατάξεις 
απαιτείται περαιτέρω αποσαφήνιση, με 
σκοπό να διευκολυνθεί η άσκηση της 
ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης και ότι για την προστασία 
των καταναλωτών απαιτείται επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας σε 
όλες τις πωλήσεις ασφαλιστικών 
προϊόντων που συνιστούν κύρια 
επαγγελματική δραστηριότητα, είτε μέσω 
των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών είτε 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Όσον 
αφορά τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση 
μετά την πώληση και τις διαδικασίες 
αποζημίωσης, οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες πωλούν απευθείας 
ασφαλιστικά προϊόντα, θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της 
νέας οδηγίας σε παρόμοια βάση με τους 
ασφαλιστικούς πράκτορες και μεσίτες.

Or. de

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να εξασφαλιστεί ότι το ίδιο 
επίπεδο προστασίας ισχύει ανεξάρτητα 
από τον δίαυλο μέσω του οποίου οι 
καταναλωτές αγοράζουν ένα ασφαλιστικό 
προϊόν, είτε άμεσα από μια ασφαλιστική 
επιχείρηση είτε έμμεσα από έναν 
διαμεσολαβητή, το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να καλύπτει 
όχι μόνο τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
αλλά και άλλους συμμετέχοντες στην 
αγορά οι οποίοι πωλούν ασφαλιστικά 
προϊόντα σε επικουρική βάση (π.χ. 
ταξιδιωτικά γραφεία και εταιρείες 
ενοικίασης αυτοκινήτων, προμηθευτές 
εμπορευμάτων που δεν πληρούν τους 
όρους για την εξαίρεση).

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στα πρόσωπα των οποίων η 
δραστηριότητα συνίσταται στο να 
επικουρούν (είτε για λογαριασμό ενός 
πελάτη ή μιας ασφαλιστικής επιχείρησης) 
στη διαχείριση και την εκτέλεση μιας 
σύμβασης ασφάλισης ή αντασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατ’ 
επάγγελμα διαχείρισης περιπτώσεων 
ζημιών ή δραστηριοτήτων εκτίμησης ή 
διακανονισμού ζημιών.

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στα πρόσωπα των οποίων η 
δραστηριότητα συνίσταται στο να 
επικουρούν (είτε για λογαριασμό ενός 
πελάτη ή μιας ασφαλιστικής επιχείρησης) 
στη διαχείριση και την εκτέλεση μιας 
σύμβασης ασφάλισης ή αντασφάλισης.

Or. de

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζουν τις απαιτήσεις εγγραφής στο 
μητρώο για τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές που ασκούν την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε σχέση με 
ορισμένα είδη συμβάσεων ασφάλισης σε 
επικουρική βάση ή με την κατ’ επάγγελμα 
διαχείριση περιπτώσεων ζημιών, την 
εκτίμηση και τον διακανονισμό ζημιών, 
υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 
ως προς τις γνώσεις, την ικανότητα και 
την καλή φήμη και τις συναφείς 
απαιτήσεις πληροφοριών και τις 
απαιτήσεις επαγγελματικής δεοντολογίας, 
και ότι έχει υποβληθεί δήλωση 

διαγράφεται
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δραστηριότητας στην αρμόδια αρχή.

Or. de

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Ένας ασφαλιστικός ή 
αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής ασκεί 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση στο πλαίσιο 
της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, όταν:
α) ασκεί ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 
διαμεσολάβηση για λογαριασμό 
ασφαλισμένου ή υποψήφιου πελάτη ο 
οποίος κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος 
σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος 
μέλος καταγωγής του διαμεσολαβητή· και
β) κάθε καλυπτόμενος κίνδυνος αφορά 
άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος 
καταγωγής του διαμεσολαβητή.
Ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ασκεί ασφαλιστική ή 
αντασφαλιστική διαμεσολάβηση στο 
πλαίσιο της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών, όταν διατηρεί συνεχή 
παρουσία σε άλλο κράτος μέλος από το 
κράτος μέλος καταγωγής.

Or. de

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και 
επάρκειας των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 

(22) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και 
επάρκειας των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 
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των υπαλλήλων των ασφαλιστικών 
εταιρειών που εμπλέκονται άμεσα στις 
δραστηριότητες προετοιμασίας της 
πώλησης, κατά τη διάρκεια της πώλησης 
και μετά την πώληση ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. Ως εκ τούτου, οι 
επαγγελματικές γνώσεις του 
διαμεσολαβητή, των υπαλλήλων των 
άμεσων ασφαλιστών και των εταιρειών 
ενοικίασης αυτοκινήτων και των 
ταξιδιωτικών γραφείων, καθώς και οι 
επαγγελματικές γνώσεις των προσώπων 
που ασκούν τις δραστηριότητες της 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών, 
εκτίμησης ή διακανονισμού ζημιών θα
πρέπει να αντιστοιχεί με το επίπεδο της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων 
αυτών. Θα πρέπει να διασφαλίζεται 
συνεχής εκπαίδευση.

των υπαλλήλων των ασφαλιστικών 
εταιρειών που εμπλέκονται άμεσα στις 
δραστηριότητες προετοιμασίας της 
πώλησης, κατά τη διάρκεια της πώλησης 
και μετά την πώληση ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. Ως εκ τούτου, οι 
επαγγελματικές γνώσεις των
διαμεσολαβητών και των υπαλλήλων των 
άμεσων ασφαλιστών πρέπει να
αντιστοιχούν με το επίπεδο της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων 
αυτών. Θα πρέπει να διασφαλίζεται 
συνεχής εκπαίδευση. Η μορφή, το 
περιεχόμενο και οι υποχρεώσεις 
απόδειξης πρέπει να ρυθμίζονται από τα 
κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται 
πιστοποίηση των κέντρων 
επαγγελματικής κατάρτισης που 
σχετίζονται με τον κλάδο ή με 
επαγγελματικές ενώσεις.

Or. de

Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό 
προϊόν και σχετικά με την αμοιβή που 
λαμβάνουν. Υπάρχει ανάγκη να 
καθιερωθεί η υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς των 
ευρωπαϊκών ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή 
κατά το προσυμβατικό στάδιο.
Αποσκοπούν να δείξουν τη σχέση μεταξύ 
της ασφαλιστικής επιχείρησης και του 
διαμεσολαβητή (ενδεχομένως), καθώς και 
τη δομή και τη σύνθεση της αμοιβής των 

(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό 
προϊόν. Είναι σκόπιμο να καθιερωθεί η 
υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά 
με το καθεστώς των ευρωπαϊκών 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι εν λόγω 
πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στον 
καταναλωτή κατά το προσυμβατικό 
στάδιο. Αποσκοπούν να δείξουν τη σχέση 
μεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και 
του διαμεσολαβητή (ενδεχομένως).
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διαμεσολαβητών.

Or. de

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για τον μετριασμό των συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής 
δημοσιοποίηση της αμοιβής των 
διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. 
Κατά συνέπεια, για τα προϊόντα 
ασφάλισης ζωής, ο διαμεσολαβητής και ο 
υπάλληλος του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή ή της ασφαλιστικής 
επιχείρησης θα πρέπει να υποχρεούνται να 
ενημερώνουν τον πελάτη σχετικά με τις 
αποδοχές τους, πριν από την πώληση. Για 
τα άλλα ασφαλιστικά προϊόντα, για 
μεταβατική περίοδο 5 ετών, ο πελάτης 
πρέπει να ενημερώνεται για το δικαίωμά 
του να απαιτεί τις πληροφορίες αυτές, οι 
οποίες πρέπει να του παρέχονται κατόπιν 
αιτήσεως.

(31) Για τα επενδυτικά ασφαλιστικά
προϊόντα, ο διαμεσολαβητής και ο 
υπάλληλος του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή ή της ασφαλιστικής 
επιχείρησης θα πρέπει να υποχρεούνται να 
ενημερώνουν τον πελάτη σχετικά με το 
κόστος και τις επιβαρύνσεις του 
επενδυτικού ασφαλιστικού προϊόντος, 
πριν από την πώληση. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να θεσπίσουν απαιτήσεις 
γνωστοποίησης οι οποίες θα υπερβαίνουν 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι 
εξασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού 
μεταξύ των διαφόρων τρόπων πώλησης 
και διαμεσολάβησης, καθώς και υπό τον 
όρο της αναλογικότητας των 
συνεπαγόμενων διοικητικών 
επιβαρύνσεων ως προς την επιδιωκόμενη 
προστασία των καταναλωτών.

Or. de

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Προκειμένου ο πελάτης να διαθέτει 
συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 
υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
που του παρέχονται, ανεξάρτητα από το 
αν ο πελάτης αγοράζει μέσω 

διαγράφεται
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διαμεσολαβητή ή απευθείας από την 
ασφαλιστική επιχείρηση, και για να 
αποφεύγεται η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, ενθαρρύνοντας τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις να πωλούν 
απευθείας στους πελάτες και όχι μέσω 
διαμεσολαβητών, προκειμένου να 
αποφεύγονται απαιτήσεις πληροφόρησης, 
οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει 
επίσης να υποχρεούνται να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές 
στους πελάτες με τους οποίους 
ασχολούνται άμεσα στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σχετικά με την αμοιβή 
που εισπράττουν για την πώληση των 
ασφαλιστικών προϊόντων.

Or. de

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Προκειμένου να αποφεύγονται οι 
περιπτώσεις καταχρηστικής πώλησης, 
είναι σκόπιμο η πώληση των 
ασφαλιστικών προϊόντων να συνοδεύεται, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με ειλικρινείς 
και επαγγελματικές συμβουλές.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Έχει ουσιώδη σημασία για τον 
πελάτη να γνωρίζει αν ο διαμεσολαβητής 
με τον οποίο συναλλάσσεται 

(35) Έχει σημασία για τον πελάτη να 
γνωρίζει αν ο διαμεσολαβητής με τον 
οποίο συναλλάσσεται συμβουλεύει τον 
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συμβουλεύει τον πελάτη για προϊόντα από 
ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων ή για προϊόντα που 
παρέχονται από έναν συγκεκριμένο αριθμό 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

πελάτη για προϊόντα από ένα ευρύ φάσμα 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή για 
προϊόντα που παρέχονται από έναν 
συγκεκριμένο αριθμό ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων.

Or. de

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Λόγω της αυξανόμενης εξάρτησης 
των καταναλωτών από εξατομικευμένες 
συστάσεις, είναι σκόπιμο να 
συμπεριληφθεί ορισμός της συμβουλής.
Πριν από την παροχή συμβουλών, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
επιχείρηση θα πρέπει να αξιολογεί τις 
ανάγκες του πελάτη, τις απαιτήσεις και 
την οικονομική του κατάσταση. Αν ο 
διαμεσολαβητής δηλώνει ότι παρέχει 
συμβουλές για προϊόντα από ένα ευρύ 
φάσμα ασφαλιστικών επιχειρήσεων, θα 
πρέπει να προβαίνει σε αμερόληπτη και 
επαρκώς διεξοδική ανάλυση των 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.
Επιπλέον, όλοι οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να εξηγούν τους 
λόγους στους οποίους βασίζονται οι 
συμβουλές τους.

(36) Λόγω της αυξανόμενης
πολυπλοκότητας των ασφαλιστικών 
προϊόντων για τους καταναλωτές, είναι 
σκόπιμο να συμπεριληφθεί ορισμός της 
συμβουλής. Πριν από την παροχή 
συμβουλών, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η επιχείρηση θα πρέπει 
να αξιολογεί τις προσδοκίες και τις
ανάγκες του πελάτη όσον αφορά την 
ασφαλιστική του κάλυψη, καθώς και την 
οικονομική του κατάσταση. Αν ο 
διαμεσολαβητής δηλώνει ότι παρέχει 
συμβουλές για προϊόντα από ένα ευρύ 
φάσμα ασφαλιστικών επιχειρήσεων, θα 
πρέπει να προβαίνει σε αμερόληπτη και 
επαρκώς διεξοδική ανάλυση των 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.
Επιπλέον, όλοι οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις θα πρέπει να εξηγούν τους 
λόγους στους οποίους βασίζονται οι 
συμβουλές τους.

Or. de

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38



PR\922352EL.doc 15/73 PE502.060v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν ενιαίοι 
κανόνες, ώστε το πρόσωπο που πωλεί το 
ασφαλιστικό προϊόν να έχει μια ορισμένη
επιλογή σε σχέση με το μέσο στο οποίο 
παρέχονται όλες οι πληροφορίες στον 
πελάτη, οι οποίοι επιτρέπουν τη χρήση 
μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπου 
είναι σκόπιμο, λαμβανομένων υπόψη των 
περιστάσεων της συναλλαγής. Ωστόσο, θα 
πρέπει να παρέχεται στον πελάτη η 
δυνατότητα να λαμβάνει τις πληροφορίες 
αυτές σε χαρτί. Για λόγους πρόσβασης των 
καταναλωτών στις πληροφορίες, όλες οι 
προσυμβατικές πληροφορίες θα πρέπει να
παρέχονται πάντοτε δωρεάν.

(38) Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν ενιαίοι 
κανόνες, ώστε να διευκολυνθεί η επιλογή 
σε σχέση με το μέσο στο οποίο παρέχονται 
όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες στον 
πελάτη, οι οποίοι επιτρέπουν τη χρήση 
μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπου 
είναι σκόπιμο, λαμβανομένων υπόψη των 
περιστάσεων της συναλλαγής. Ωστόσο, θα 
πρέπει να παρέχεται στον πελάτη η 
δυνατότητα να λαμβάνει τις πληροφορίες 
αυτές σε χαρτί. Για λόγους πρόσβασης των 
καταναλωτών στις πληροφορίες, όλες οι 
προσυμβατικές πληροφορίες πρέπει να
είναι πάντοτε προσβάσιμες δωρεάν.

Or. de

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
διευκρινίζει τις ελάχιστες υποχρεώσεις των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σχετικά με 
τις πληροφορίες που παρέχουν στους 
πελάτες. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερες 
διατάξεις οι οποίες μπορούν να 
επιβάλλονται στους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις , ανεξαρτήτως των διατάξεων 
του κράτους μέλους καταγωγής τους , 
εφόσον ασκούν τις 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης στην επικράτειά τους, 
υπό τον όρο ότι οι αυστηρότερες αυτές 
διατάξεις είναι σύμφωνες με το ενωσιακό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανόμενης της οδηγίας 

(40) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
διευκρινίζει τις ελάχιστες υποχρεώσεις των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σχετικά με 
τις πληροφορίες που παρέχουν στους 
πελάτες. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερες 
διατάξεις οι οποίες μπορούν να 
επιβάλλονται στους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις , ανεξαρτήτως των διατάξεων 
του κράτους μέλους καταγωγής τους, 
εφόσον ασκούν τις 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης στην επικράτειά τους, 
υπό τον όρο ότι οι αυστηρότερες αυτές 
διατάξεις είναι σύμφωνες με το ενωσιακό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανόμενης της οδηγίας 
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2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)16. Ένα 
κράτος μέλος το οποίο προτίθεται να 
εφαρμόσει και εφαρμόζει τις διατάξεις που 
διέπουν τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και την πώληση των 
ασφαλιστικών προϊόντων, πέραν εκείνων 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι ο διοικητικός 
φόρτος που απορρέει από τις διατάξεις 
αυτές είναι αναλογικός για την προστασία 
των καταναλωτών. Χάριν της 
προστασίας των καταναλωτών και για 
την αποφυγή καταχρηστικών πωλήσεων 
των ασφαλιστικών προϊόντων, θα πρέπει 
να επιτρέπεται, στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν, κατ’ εξαίρεση, τις 
αυστηρότερες απαιτήσεις στους εν λόγω 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που 
ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε επικουρική βάση, αν 
το κρίνουν αναγκαίο και αναλογικό.

2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)16. Ένα 
κράτος μέλος το οποίο προτίθεται να 
εφαρμόσει και εφαρμόζει τις διατάξεις που 
διέπουν τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και την πώληση των 
ασφαλιστικών προϊόντων, πέραν εκείνων 
που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι ο διοικητικός 
φόρτος που απορρέει από τις διατάξεις 
αυτές παραμένει περιορισμένος.

Or. de

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Οι πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων αποτελούν συνήθη στρατηγική 
των παρόχων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών λιανικής σε όλη την Ένωση.
Μπορούν μεν να αποφέρουν οφέλη σε 
καταναλωτές, αλλά μπορούν επίσης να 
αντιπροσωπεύουν πρακτικές όπου το 
συμφέρον των καταναλωτών δεν 
λαμβάνεται επαρκώς υπόψη. 
Παραδείγματος χάριν, ορισμένες μορφές 

(41) Οι πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων αποτελούν συνήθη και 
απολύτως λογική στρατηγική των 
παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
λιανικής σε όλη την Ένωση.
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διασταυρούμενων πωλήσεων ή 
προϊόντων, συγκεκριμένα οι πρακτικές 
δέσμευσης όπου δύο ή περισσότερες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πωλούνται 
ως δέσμη και τουλάχιστον μία εκ των εν 
λόγω υπηρεσιών ή προϊόντων δεν 
διατίθεται χωριστά, μπορούν να 
προκαλέσουν στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό και να επηρεάσουν 
αρνητικά την κινητικότητα των 
καταναλωτών και τη δυνατότητά τους να 
προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές. 
Ένα παράδειγμα πρακτικών δέσμευσης 
μπορεί να είναι η υποχρέωση για τον 
καταναλωτή στον οποίο παρέχεται 
ασφαλιστική υπηρεσία να ανοίξει 
τρεχούμενο λογαριασμό για την καταβολή 
των ασφαλίστρων, ή η υποχρέωση για τον 
καταναλωτή στον οποίο παρέχεται 
καταναλωτική πίστη για τη 
χρηματοδότηση αγοράς αυτοκινήτου να 
συνάψει σύμβαση ασφάλισης 
αυτοκινήτου για την ασφάλιση του 
χρηματοδοτούμενου αυτοκινήτου. Ενώ οι 
πρακτικές ομαδοποίησης, όπου δύο ή 
περισσότερες χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες ή προϊόντα πωλούνται μεν ως 
δέσμη, αλλά κάθε υπηρεσία μπορεί 
επίσης να αγοραστεί χωριστά, μπορούν 
επίσης να προκαλέσουν στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό και να επηρεάσουν 
αρνητικά την κινητικότητα των πελατών 
και τη δυνατότητά τους να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές, τουλάχιστον 
παρέχουν στον πελάτη δυνατότητα 
επιλογής και, ως εκ τούτου, συνεπάγονται 
μικρότερο κίνδυνο όσον αφορά τη 
συμμόρφωση των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών με τις υποχρεώσεις τους 
βάσει της παρούσας οδηγίας. Η χρήση 
των πρακτικών αυτών θα πρέπει να 
αξιολογείται με προσοχή, προκειμένου να 
προωθείται ο ανταγωνισμός και οι 
επιλογές των καταναλωτών.

Or. de
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Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Οι συμβάσεις ασφάλισης που 
αφορούν επενδύσεις συχνά διατίθενται 
στους πελάτες ως πιθανές εναλλακτικές 
λύσεις ή υποκατάστατα προϊόντα 
επενδύσεων που υπόκεινται στην οδηγία 
[MiFID ΙΙ]17. Για να διασφαλιστεί μια 
συνεπής προστασία των επενδυτών και να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος ενός ρυθμιστικού 
αρμπιτράζ, είναι σημαντικό τα επενδυτικά 
προϊόντα λιανικής (επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα, όπως ορίζονται 
στον κανονισμό σχετικά με τα έγγραφα 
βασικών πληροφοριών για τα επενδυτικά 
προϊόντα) να υπόκεινται στα ίδια πρότυπα 
επαγγελματικής δεοντολογίας: παροχή 
κατάλληλων πληροφοριών, κατάλληλος 
χαρακτήρας των παρεχόμενων συμβουλών 
και περιορισμοί στις αντιπαροχές, καθώς 
και απαιτήσεις για τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων, και στην 
περίπτωση των ανεξάρτητων συμβούλων, 
περιορισμοί σχετικά με τη μορφή της 
αμοιβής. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) θα 
πρέπει να συνεργαστούν για να επιτύχουν, 
μέσω κατευθυντήριων γραμμών, τη 
μεγαλύτερη δυνατή συνοχή των προτύπων 
επαγγελματικής δεοντολογίας για τα 
επενδυτικά προϊόντα λιανικής που 
διέπονται είτε από την οδηγία [MiFID II] 
είτε από την παρούσα οδηγία. Για τα 
επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα, τα 
πρότυπα της παρούσας οδηγίας που 
ισχύουν για όλες τις ασφαλιστικές 
συμβάσεις (κεφάλαιο VII της παρούσας 
οδηγίας), και τα ενισχυμένα πρότυπα για 
τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα είναι 
σωρευτικά. Ως εκ τούτου, πρόσωπα που 
ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε σχέση με επενδυτικά 

(42) Οι συμβάσεις ασφάλισης που 
αφορούν επενδύσεις συχνά διατίθενται 
στους πελάτες ως πιθανές εναλλακτικές 
λύσεις ή υποκατάστατα προϊόντα 
επενδύσεων που υπόκεινται στην οδηγία 
[MiFID ΙΙ]17. Για να διασφαλιστεί μια 
συνεπής προστασία των επενδυτών και να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος ενός ρυθμιστικού 
αρμπιτράζ, είναι σημαντικό τα επενδυτικά 
προϊόντα λιανικής (επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα, όπως ορίζονται 
στον κανονισμό σχετικά με τα έγγραφα 
βασικών πληροφοριών για τα επενδυτικά 
προϊόντα) να υπόκεινται στα ίδια πρότυπα 
επαγγελματικής δεοντολογίας: παροχή 
κατάλληλων πληροφοριών, κατάλληλος 
χαρακτήρας των παρεχόμενων συμβουλών 
και περιορισμοί στις αντιπαροχές, καθώς 
και απαιτήσεις για τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων. Η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
(ΕΑΚΑΑ) και η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) θα πρέπει να 
συνεργαστούν για να επιτύχουν, μέσω 
κατευθυντήριων γραμμών, τη μεγαλύτερη 
δυνατή συνοχή των κανόνων δεοντολογίας 
για τα επενδυτικά προϊόντα λιανικής που 
διέπονται είτε από την οδηγία [MiFID II] 
είτε από την παρούσα οδηγία. Για τα 
επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα, τα 
πρότυπα της παρούσας οδηγίας που 
ισχύουν για όλες τις ασφαλιστικές 
συμβάσεις (κεφάλαιο VI της παρούσας 
οδηγίας), και τα ενισχυμένα πρότυπα για 
τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα είναι 
σωρευτικά. Ως εκ τούτου, πρόσωπα που 
ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε σχέση με επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
δεοντολογίας που ισχύουν για όλες τις 
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ασφαλιστικά προϊόντα θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
δεοντολογίας που ισχύουν για όλες τις 
ασφαλιστικές συμβάσεις, καθώς και με τα 
ενισχυμένα πρότυπα που ισχύουν για τα 
επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα.

ασφαλιστικές συμβάσεις, καθώς και με τα 
ενισχυμένα πρότυπα που ισχύουν για τα 
επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα.

Or. de

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας από τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και τα πρόσωπα που ασκούν 
δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, και να διασφαλιστεί ότι 
οι εν λόγω επιχειρήσεις και τα πρόσωπα 
υπόκεινται σε παρόμοια μεταχείριση σε 
ολόκληρη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να απαιτείται να προβλέπουν 
διοικητικές κυρώσεις και μέτρα 
αποτελεσματικά, αναλογικά και 
αποτρεπτικά. Η Επιτροπή εξέτασε τις 
υφιστάμενες εξουσίες και την πρακτική 
εφαρμογή τους στην ανακοίνωσή της, της 
8ης Δεκεμβρίου 201018, σχετικά με την 
ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής 
κυρώσεων στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με στόχο 
την προώθηση της σύγκλισης των 
κυρώσεων και των μέτρων. Κατά 
συνέπεια, οι διοικητικές κυρώσεις και τα 
μέτρα που ορίζονται από τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να πληρούν ορισμένες ουσιώδεις 
απαιτήσεις σχετικά με τους αποδέκτες, τα 
κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εφαρμογή μιας κύρωσης ή ενός μέτρου, τη 
δημοσίευση, τις βασικές εξουσίες επιβολής 
κυρώσεων και τα επίπεδα διοικητικών 
χρηματικών προστίμων.

(43) Προκειμένου να διασφαλιστεί 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας από τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και τα πρόσωπα που ασκούν
δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, και να διασφαλιστεί ότι 
οι εν λόγω επιχειρήσεις και τα πρόσωπα 
υπόκεινται σε παρόμοια μεταχείριση σε 
ολόκληρη την Ένωση, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να απαιτείται να προβλέπουν 
διοικητικές κυρώσεις και μέτρα 
αποτελεσματικά και αναλογικά και 
αποτρεπτικά. Η Επιτροπή εξέτασε τις 
υφιστάμενες εξουσίες και την πρακτική 
εφαρμογή τους στην ανακοίνωσή της, της 
8ης Δεκεμβρίου 201018, σχετικά με την 
ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής 
κυρώσεων στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με στόχο 
την προώθηση της σύγκλισης των 
κυρώσεων και των μέτρων. Κατά 
συνέπεια, οι διοικητικές κυρώσεις και τα 
μέτρα που ορίζονται από τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να πληρούν ορισμένες ουσιώδεις 
απαιτήσεις σχετικά με τους αποδέκτες, τα 
κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εφαρμογή μιας κύρωσης ή ενός μέτρου, τη 
δημοσίευση και τις βασικές εξουσίες 
επιβολής κυρώσεων.
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Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης σχετικά με τις 
λεπτομέρειες που αφορούν τις έννοιες των 
επαρκών γνώσεων και ικανοτήτων του 
διαμεσολαβητή, τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων, τις 
υποχρεώσεις του κώδικα δεοντολογίας 
όσον αφορά τις δέσμες επενδυτικών 
ασφαλιστικών προϊόντων λιανικής και τις 
διαδικασίες και τα έντυπα για τη 
διαβίβαση πληροφοριών σε σχέση με τις 
κυρώσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, όταν προετοιμάζει και 
συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Μέσω των κατ’ εξουσιοδότηση διαγράφεται
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πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 
291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα 
άρθρα 10 έως 15 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων), η Επιτροπή 
θα πρέπει να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο [8] 
σχετικά με τις έννοιες των επαρκών 
γνώσεων και ικανοτήτων του 
διαμεσολαβητή, στα άρθρα [17και 23] 
σχετικά με τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων και στα 
άρθρα [24 και 25] σχετικά με τις 
υποχρεώσεις του κώδικα δεοντολογίας 
όσον αφορά τις δέσμες επενδυτικών 
ασφαλιστικών προϊόντων λιανικής, 
καθώς και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο [30] 
σχετικά με τις διαδικασίες και τα έντυπα 
για τη διαβίβαση πληροφοριών σε σχέση 
με τις κυρώσεις. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις και τα 
εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα θα πρέπει 
να καταρτισθούν υπό μορφή σχεδίου από 
την ΕΑΑΕΣ.

Or. de

Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Η επανεξέταση της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πέντε έτη 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς, 
καθώς και οι εξελίξεις σε άλλους τομείς 
του δικαίου της Ένωσης ή οι εμπειρίες των 

(56) Η επανεξέταση της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πέντε έτη 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, προκειμένου να 
ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς, 
καθώς και οι εξελίξεις σε άλλους τομείς 
του δικαίου της Ένωσης ή οι εμπειρίες των 
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κρατών μελών κατά την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου, ιδίως όσον αφορά τα 
προϊόντα που καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/41/ΕΚ.

κρατών μελών κατά την εφαρμογή του 
ενωσιακού δικαίου.

Or. de

Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
κανόνες όσον αφορά την ανάληψη και 
άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων 
της κατ’ επάγγελμα διαχείρισης 
περιπτώσεων ζημιών και του 
διακανονισμού ζημιών, από φυσικά και 
νομικά πρόσωπα τα οποία είναι 
εγκατεστημένα ή επιθυμούν να είναι 
εγκατεστημένα σε κράτος μέλος.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
όσον αφορά την ανάληψη και άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης από 
φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι 
εγκατεστημένα ή επιθυμούν να 
εγκατασταθούν σε κράτος μέλος.

Or. de

Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική 
προς τα αγαθά που παρέχονται από 
οποιονδήποτε προμηθευτή, εφόσον η εν 
λόγω ασφάλιση καλύπτει τον κίνδυνο 
βλάβης, απώλειας ή ζημίας των αγαθών 
που παρέχει ο προμηθευτής αυτός·

i) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική 
προς τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από οποιονδήποτε 
προμηθευτή, εφόσον η εν λόγω ασφάλιση 
καλύπτει τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας ή 
ζημίας των αγαθών που παρέχει ο 
προμηθευτής αυτός· ή

Or. de
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Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τη ζημία ή απώλεια των αποσκευών 
και τους άλλους κινδύνους που 
σχετίζονται με ταξίδι για το οποίο έγινε 
κράτηση από τον προμηθευτή αυτόν, 
ακόμη και αν η ασφάλιση καλύπτει 
ασφάλιση ζωής ή κινδύνους αστικής 
ευθύνης, υπό τον όρο ότι η κάλυψη αυτή 
παρέχεται επιπλέον της κύριας κάλυψης
που αφορά τους κινδύνους που 
σχετίζονται με το ταξίδι· ή 

Or. de

Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – σημείο iii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τη ζημία ή απώλεια των αποσκευών 
και τους άλλους κινδύνους που 
σχετίζονται με ενοικιαζόμενο όχημα, 
συμπεριλαμβανομένου του τραυματισμού 
των επιβαινόντων, υπό τον όρο ότι η 
κάλυψη αυτή παρέχεται επιπλέον της 
κύριας κάλυψης που αφορά τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την 
ενοικίαση·

Or. de

Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. ως «ασφαλιστική επιχείρηση» νοείται 1. ως «ασφαλιστική επιχείρηση» νοείται 
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μια επιχείρηση η οποία έχει λάβει
διοικητική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6
της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ ή το άρθρο 6 της 
οδηγίας 79/267/ΕΟΚ·

μια επιχείρηση πρωτασφάλισης ζωής ή 
ζημιών, η οποία έχει λάβει άδεια σύμφωνα 
με το άρθρο 14 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·

Or. de

Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. ως «αντασφαλιστική επιχείρηση»
νοείται μια επιχείρηση η οποία έχει λάβει
διοικητική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 3
της οδηγίας 2005/68/ΕΚ ·

2. ως «αντασφαλιστική επιχείρηση»
νοείται μια επιχείρηση η οποία έχει λάβει 
άδεια για την άσκηση δραστηριοτήτων 
αντασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 14
της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·

Or. de

Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών , πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης , σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής 
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως 
σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου , και η 
δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και 
διακανονισμού ζημιών . Οι 
δραστηριότητες αυτές θεωρούνται επίσης
ως ασφαλιστική διαμεσολάβηση όταν 
αναλαμβάνονται από ασφαλιστική 
επιχείρηση χωρίς την παρέμβαση 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης, σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως 
σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου. Οι 
δραστηριότητες αυτές θεωρούνται επίσης 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση όταν 
αναλαμβάνονται από ασφαλιστική 
επιχείρηση χωρίς την παρέμβαση 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Καθεμία 
από τις ακόλουθες δραστηριότητες 
θεωρείται ασφαλιστική διαμεσολάβηση 
για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
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Η παροχή πληροφοριών σχετικά με μία ή 
περισσότερες συμβάσεις ασφάλισης βάσει 
κριτηρίων που επιλέγονται από τον 
πελάτη μέσω ενός ιστότοπου ή κάποιου 
άλλου μέσου, καθώς και η παροχή 
καταλόγου κατάταξης ασφαλιστικών 
προϊόντων ή η παροχή έκπτωσης στο 
ασφάλιστρο, εάν ο πελάτης μπορεί στη 
συνέχεια να συνάψει άμεσα σύμβαση.

Or. de

Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. ως «αντασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων 
αντασφάλισης, σύναψής τους ή οι 
δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη 
διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω 
συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης 
του ασφαλιστικού κινδύνου , και η 
δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και 
διακανονισμού ζημιών. . Οι 
δραστηριότητες αυτές θεωρούνται επίσης
ως αντασφαλιστική διαμεσολάβηση όταν 
αναλαμβάνονται από αντασφαλιστική 
επιχείρηση χωρίς την παρέμβαση 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

6. ως «αντασφαλιστική διαμεσολάβηση»
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης και
αντασφάλισης, σύναψής τους ή οι 
δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη 
διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω 
συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης 
του ασφαλιστικού κινδύνου. Οι 
δραστηριότητες αυτές θεωρούνται επίσης 
αντασφαλιστική διαμεσολάβηση όταν 
αναλαμβάνονται από αντασφαλιστική 
επιχείρηση χωρίς την παρέμβαση 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Or. de

Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7



PE502.060v01-00 26/73 PR\922352EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. ως «αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής» 
νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο , 
άλλο από την αντασφαλιστική επιχείρηση, 
το οποίο αναλαμβάνει ή ασκεί επ’ αμοιβή 
δραστηριότητες αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·

7. ως «αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής» 
νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
άλλο από την αντασφαλιστική επιχείρηση
και τους υπαλλήλους της, το οποίο 
αναλαμβάνει ή ασκεί επ’ αμοιβή 
δραστηριότητες αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·

Or. de

Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. ως «συνδεδεμένος ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής» νοείται κάθε πρόσωπο 
το οποίο ασκεί δραστηριότητα 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ 
ονόματος και για λογαριασμό 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσοτέρων 
της μιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ή 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, και 
ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη των εν λόγω 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές υπό την πλήρη ευθύνη 
των οποίων ενεργεί το πρόσωπο δεν 
ενεργούν οι ίδιοι υπό την ευθύνη άλλης 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή άλλου 
διαμεσολαβητή ·

8. ως «συνδεδεμένος ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής» νοείται κάθε πρόσωπο 
το οποίο ασκεί δραστηριότητα 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ 
ονόματος και για λογαριασμό 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή ή, σε περίπτωση που τα 
ασφαλιστικά προϊόντα δεν είναι 
ανταγωνιστικά, περισσοτέρων της μιας 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, χωρίς 
ωστόσο να λαμβάνει ούτε τα ασφάλιστρα 
ούτε τα ποσά που προορίζονται για τον 
πελάτη, και ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη 
των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές υπό την πλήρη ευθύνη 
των οποίων ενεργεί το πρόσωπο δεν 
ενεργούν οι ίδιοι υπό την ευθύνη άλλης 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή άλλου 
διαμεσολαβητή·

Or. de
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Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. ως «συμβουλή» νοείται η παροχή 
σύστασης σε πελάτη, είτε κατόπιν 
αιτήματός τους είτε με πρωτοβουλία της 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή·

9. ως «συμβουλή» νοείται η παροχή
προσωπικής σύστασης σε πελάτη, είτε 
κατόπιν αιτήματός του είτε με 
πρωτοβουλία της ασφαλιστικής 
επιχείρησης ή του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή·

Or. de

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. ως «μεγάλοι κίνδυνοι» νοούνται οι 
κίνδυνοι όπως ορίζονται στο άρθρο 5 
στοιχείο δ) της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ·

11. ως «μεγάλοι κίνδυνοι» νοούνται οι 
κίνδυνοι όπως ορίζονται στο άρθρο 13 
σημείο 27 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ·

Or. de

Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) ως «πρακτική διασταυρούμενων 
πωλήσεων» νοείται η παροχή μιας 
ασφαλιστικής υπηρεσίας ή προϊόντος 
μαζί με μια άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
μέρος δέσμης ή ως προϋπόθεση για τη 
σύναψη άλλης συμφωνίας ή την 
απόκτηση άλλης δέσμης·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) ως «αμοιβή» νοείται κάθε προμήθεια, 
τέλος, επιβάρυνση ή άλλη πληρωμή, 
συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους 
οικονομικού οφέλους, που προτείνεται ή
παρέχεται σε σχέση με τις δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης·

(18) ως «αμοιβή» νοείται κάθε προμήθεια, 
τέλος, επιβάρυνση ή άλλη πληρωμή που 
προτείνεται ή παρέχεται σε σχέση με τις 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·

Or. de

Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) ως «πρακτική ομαδοποίησης» νοείται 
η παροχή μιας ή περισσοτέρων 
επικουρικών υπηρεσιών με μια 
ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα προϊόν σε μία 
δέσμη, όπου η εν λόγω ασφαλιστική 
υπηρεσία ή το προϊόν διατίθεται επίσης 
χωριστά στον καταναλωτή αλλά όχι 
απαραίτητα με τους ίδιους όρους ή 
προϋποθέσεις, όπως όταν παρέχεται 
ομαδικά με τις επικουρικές υπηρεσίες.

(20) ως «πρακτική ομαδοποίησης» νοείται 
η παροχή μιας ή περισσοτέρων 
επικουρικών υπηρεσιών με μια 
ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα προϊόν σε μία 
δέσμη, όπου η εν λόγω ασφαλιστική 
υπηρεσία ή το προϊόν διατίθεται επίσης 
χωριστά στον καταναλωτή αλλά όχι 
απαραίτητα με τους ίδιους όρους ή 
προϋποθέσεις, όπως όταν παρέχεται 
ομαδικά με τις υπηρεσίες.

Or. de

Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) ως «προϊόν» νοείται η σύμβαση 
ασφάλισης που καλύπτει έναν ή 
περισσότερους κινδύνους·
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Or. de

Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4,
οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές εγγράφονται σε μητρώο 
αρμόδιας αρχής, στο κράτος μέλος 
καταγωγής τους. Οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμένες σε 
μητρώο σε κράτη μέλη δυνάμει της 
οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, της οδηγίας 
2002/83/ΕΚ και της οδηγίας 2005/68/ΕΚ 
και οι υπάλληλοί τους δεν υποχρεούνται να 
εγγραφούν εκ νέου σε μητρώο δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές εγγράφονται σε μητρώο 
αρμόδιας αρχής, στο κράτος μέλος 
καταγωγής τους. Οι ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι 
εγγεγραμμένες σε μητρώο σε κράτη μέλη 
δυνάμει της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ, της 
οδηγίας 2002/83/ΕΚ και της οδηγίας 
2005/68/ΕΚ και οι αντίστοιχοι υπάλληλοί 
τους δεν υποχρεούνται να εγγραφούν εκ 
νέου σε μητρώο δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει, δημοσιεύει στον 
ιστότοπό της και επικαιροποιεί ένα ενιαίο 
ηλεκτρονικό μητρώο που περιέχει 
καταγραφή ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών που 
έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να 
ασκήσουν διασυνοριακές δραστηριότητες 
σύμφωνα με το κεφάλαιο IV. Τα κράτη 
μέλη παρέχουν αμελητί σχετικές 
πληροφορίες στην ΕΑΑΕΣ προς τον σκοπό 
αυτόν. Το εν λόγω μητρώο εμφανίζει μια 
ζεύξη υπερκειμένου σε κάθε αρμόδια αρχή 
κάθε κράτους μέλους. Το μητρώο αυτό 
περιέχει συνδέσμους προς την ιστοσελίδα 
καθεμιάς από τις αρμόδιες αρχές των 

Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει, δημοσιεύει στον 
ιστότοπό της και επικαιροποιεί ένα ενιαίο 
ηλεκτρονικό μητρώο που περιέχει 
καταγραφή ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών που 
έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να 
ασκήσουν διασυνοριακές δραστηριότητες 
σύμφωνα με το κεφάλαιο IV. Τα κράτη 
μέλη παρέχουν αμελλητί σχετικές 
πληροφορίες στην ΕΑΑΕΣ προς τον σκοπό 
αυτόν. Το εν λόγω μητρώο εμφανίζει μια 
ζεύξη υπερκειμένου σε κάθε αρμόδια αρχή 
κάθε κράτους μέλους. Το μητρώο αυτό 
περιέχει συνδέσμους προς την ιστοσελίδα 
καθεμιάς από τις αρμόδιες αρχές των 
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κρατών μελών και είναι προσβάσιμο από 
κάθε ιστοσελίδα των αρχών αυτών.

κρατών μελών και είναι προσβάσιμο από 
κάθε ιστοσελίδα των αρχών αυτών. Η 
ΕΑΑΕΣ έχει δικαίωμα πρόσβασης στα 
δεδομένα που αποθηκεύονται εκεί. Η 
ΕΑΑΕΣ και οι αρμόδιες αρχές έχουν 
δικαίωμα να τροποποιούν τα 
αποθηκευμένα δεδομένα. Τα υποκείμενα 
των δεδομένων, των οποίων τα 
προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται και 
ανταλλάσσονται, έχουν δικαίωμα 
πρόσβασης και επαρκούς πληροφόρησης.

Or. de

Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Οι εγγεγραμμένοι ασφαλιστικοί και 
αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
επιτρέπεται να αναλαμβάνουν και να 
ασκούν τη δραστηριότητα της 
ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης στην Κοινότητα στο 
πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης και 
της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8β. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν 
ότι δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου 
εγγραφή διαμεσολαβητών οι οποίοι έχουν 
ήδη εγγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2002/92/ΕΚ (IMD 1).

Or. de



PR\922352EL.doc 31/73 PE502.060v01-00

EL

Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 διαγράφεται
Διαδικασία δήλωσης για την παροχή 

υπηρεσιών επικουρικής ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, υπηρεσιών κατ’ 

επάγγελμα διαχείρισης περιπτώσεων 
ζημιών ή εκτίμησης ζημιών

1. Οι απαιτήσεις εγγραφής του άρθρου 3 
δεν εφαρμόζονται σε ασφαλιστικό 
διαμεσολαβητή που ασκεί 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε επικουρική βάση, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητές 
του πληρούν όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
β) η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δεν 
είναι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση·
γ) ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ενεργεί ως διαμεσολαβητής μόνο για 
ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα που 
συμπληρώνουν ένα προϊόν ή μια 
υπηρεσία και προσδιορίζει τα προϊόντα 
αυτά σαφώς στη δήλωση·
δ) τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν 
καλύπτουν την ασφάλιση ζωής ή τους 
κινδύνους αστικής ευθύνης, εκτός αν η εν 
λόγω κάλυψη είναι παρεπόμενη στην 
κύρια κάλυψη.
2. Οι απαιτήσεις εγγραφής του άρθρου 3 
δεν εφαρμόζονται στους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές των οποίων η μόνη 
δραστηριότητα είναι η κατ’ επάγγελμα 
διαχείριση περιπτώσεων ζημιών ή η 
παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ζημιών.
3. Κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ο 
οποίος υπόκειται στις παραγράφους 1 και 
2 του παρόντος άρθρου υποβάλλει στην 
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αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής του δήλωση με την οποία 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή για την 
ταυτότητά του, τη διεύθυνσή του και τις 
επαγγελματικές του δραστηριότητες.
4. Οι διαμεσολαβητές που υπόκεινται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου υπόκεινται στις διατάξεις των 
κεφαλαίων Ι, ΙΙΙ, IV, V, VIII και IX, 
καθώς και στα άρθρα 15 και 16 της 
παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές , συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που ασκούν τις εν λόγω 
δραστηριότητες επικουρικά, των 
προσώπων που ασκούν τις 
δραστηριότητες της κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών, 
διακανονισμού και εκτίμησης ζημιών, και 
των μελών του προσωπικού των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης κατέχουν επαρκείς 
γνώσεις και ικανότητες, όπως καθορίζεται 
από το κράτος μέλος καταγωγής του 
διαμεσολαβητή ή της επιχείρησης, για την 
εκτέλεση των εργασιών τους και την 
άσκηση των καθηκόντων τους επαρκώς, 
αποδεικνύοντας κατάλληλη 
επαγγελματική πείρα σχετική με την 
πολυπλοκότητα των προϊόντων των 
οποίων διασφαλίζουν τη διαμεσολάβηση .

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που ασκούν τις εν λόγω 
δραστηριότητες επικουρικά, και των μελών 
του προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης κατέχουν 
επαρκείς γνώσεις και ικανότητες, όπως 
καθορίζεται από το κράτος μέλος 
καταγωγής του διαμεσολαβητή ή της 
επιχείρησης, για την εκτέλεση των 
εργασιών τους και την άσκηση των 
καθηκόντων τους επαρκώς.

Or. de
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Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και τα μέλη του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης επικαιροποιούν τις 
γνώσεις και τις ικανότητές τους με 
συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, 
προκειμένου να διατηρήσουν ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να
διαφοροποιούν τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται, όσον αφορά τις γνώσεις και 
ικανότητες, ανάλογα με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα του ασφαλιστικού ή 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή και τα 
προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο 
διαμεσολάβησης , ιδίως εάν ο 
διαμεσολαβητής ασκεί κύρια 
δραστηριότητα άλλη από την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο 
ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ασκήσει 
δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης παρά μόνον εάν ένας 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που 
πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου ή μια ασφαλιστική επιχείρηση 
αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη των 
ενεργειών του διαμεσολαβητή . Τα κράτη 

Τα κράτη μέλη διαφοροποιούν τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται, όσον 
αφορά τις γνώσεις και ικανότητες, 
ανάλογα με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα του ασφαλιστικού ή 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή και τα 
προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο 
διαμεσολάβησης, ιδίως εάν ο 
διαμεσολαβητής ασκεί κύρια 
δραστηριότητα άλλη από την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση. Τα κράτη μέλη δύνανται 
να προβλέπουν ότι, για τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
δεύτερο εδάφιο και για τα μέλη του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, η ασφαλιστική 
επιχείρηση ή ο διαμεσολαβητής 
εξακριβώνει ότι οι γνώσεις και ικανότητες 
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μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι, για τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, η 
ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
διαμεσολαβητής εξακριβώνει ότι οι 
γνώσεις και ικανότητες των 
διαμεσολαβητών πληρούν τις απαιτήσεις 
του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου και, ενδεχομένως, παρέχει 
κατάλληλη κατάρτιση σε αυτούς τους 
διαμεσολαβητές η οποία αντιστοιχεί στις 
απαιτήσεις τις σχετικές με τα προϊόντα που 
προτείνουν οι εν λόγω διαμεσολαβητές.

των διαμεσολαβητών πληρούν τις 
απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου και, ενδεχομένως, 
παρέχει κατάλληλη κατάρτιση σε αυτούς 
τους διαμεσολαβητές η οποία αντιστοιχεί 
στις απαιτήσεις τις σχετικές με τα προϊόντα 
που προτείνουν οι εν λόγω 
διαμεσολαβητές.

Or. de

Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και τα μέλη του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης χαίρουν 
καλής φήμης. Ως ελάχιστη προϋπόθεση 
διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο ή να
πληρούν άλλη ισοδύναμη εθνική απαίτηση 
όσον αφορά σοβαρά ποινικά αδικήματα 
που συνδέονται είτε με εγκλήματα κατά 
της περιουσίας είτε με εγκλήματα σχετικά 
με οικονομικές δραστηριότητες και δεν θα 
πρέπει να έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση 
κατά το παρελθόν, εκτός αν έχουν 
αποκατασταθεί σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο.

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και τα μέλη του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης χαίρουν 
καλής φήμης. Ως ελάχιστη προϋπόθεση 
διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο ή 
πληρούν άλλη ισοδύναμη εθνική απαίτηση 
όσον αφορά σοβαρά ποινικά αδικήματα 
που συνδέονται είτε με εγκλήματα κατά 
της περιουσίας είτε με εγκλήματα σχετικά 
με οικονομικές δραστηριότητες.

Or. de

Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές διαθέτουν ασφάλιση 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης η οποία 
καλύπτει το σύνολο του εδάφους 
της Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
εγγύηση της αστικής ευθύνης που 
προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για 
ποσό τουλάχιστον 1 120 000 ευρώ ανά 
απαίτηση και 1 680 000 ευρώ συνολικά 
κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός 
εάν η εν λόγω ασφάλιση ή άλλη ανάλογη 
εγγύηση παρέχεται ήδη από ασφαλιστική, 
αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση για 
λογαριασμό της οποίας ενεργεί ή από την 
οποία εξουσιοδοτείται να ενεργεί ο 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής, ή εάν η εν λόγω 
επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την 
ευθύνη για τις ενέργειες του 
διαμεσολαβητή.

3. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές διαθέτουν ασφάλιση 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης η οποία 
καλύπτει το σύνολο του εδάφους 
της Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 
εγγύηση της αστικής ευθύνης που 
προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για 
ποσό τουλάχιστον 1 000 000 ευρώ ανά 
απαίτηση και 2 000 000 ευρώ συνολικά 
κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός 
εάν η εν λόγω ασφάλιση ή άλλη ανάλογη 
εγγύηση παρέχεται ήδη από ασφαλιστική, 
αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση για 
λογαριασμό της οποίας ενεργεί ή από την 
οποία εξουσιοδοτείται να ενεργεί ο 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής, ή εάν η εν λόγω 
επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την 
ευθύνη για τις ενέργειες του 
διαμεσολαβητή.

Or. de

Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν:

8. Τα κράτη μέλη καθορίζουν:

Or. de

Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Κατά την αμοιβαία αναγνώριση των 
κατάλληλων γνώσεων και ικανοτήτων 
του ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή, καθώς και των μελών 
του προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, ιδίως όσον αφορά το 
επίπεδο των επαγγελματικών προσόντων, 
τα κράτη μέλη υποδοχής πρέπει να 
αποδέχονται εθνικά προσόντα που είναι 
διαπιστευμένα στο επίπεδο 3 ή παραπάνω 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων που καθιερώθηκε δυνάμει 
της σύστασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη 
θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου 
επαγγελματικών προσόντων για τη διά 
βίου μάθηση, ως απόδειξη ότι ένας 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής πληροί τις απαιτήσεις 
γνώσεων και ικανοτήτων οι οποίες 
αποτελούν προϋπόθεση για την εγγραφή 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Or. de

Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη   διασφαλίζουν  τη 
θέσπιση κατάλληλων,  αποτελεσματικών,
αμερόληπτων και ανεξάρτητων
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών για την εξώδικη επίλυση 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των πελατών,  καθώς 
και μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και των πελατών,

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων, αποτελεσματικών, 
αμερόληπτων και ανεξάρτητων 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών για την εξώδικη επίλυση 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των πελατών, καθώς 
και μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και των πελατών, 
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χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ήδη 
υφιστάμενους φορείς. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι όλες οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
συμμετέχουν στις διαδικασίες για την 
εξώδικη επίλυση των διαφορών, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ήδη 
υφιστάμενους φορείς. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι όλες οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
συμμετέχουν στις διαδικασίες για την 
εξώδικη επίλυση των διαφορών.

Or. de

Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι αποφάσεις στις οποίες καταλήγουν 
οι διαδικασίες δεν είναι δεσμευτικές·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η προθεσμία παραγραφής για την 
παραπομπή της διαφοράς ενώπιον 
δικαστηρίου αναστέλλεται κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η περίοδος παραγραφής της αξίωσης 
αποζημίωσης αναστέλλεται για τη 
διάρκεια της διαδικασίας·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαδικασία είναι δωρεάν ή σε λογικό 
κόστος·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα ηλεκτρονικά μέσα δεν είναι το μόνο 
μέσο με το οποίο τα μέρη μπορούν να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικασία 
και·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) είναι δυνατή η λήψη προσωρινών 
μέτρων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
εφόσον απαιτείται, λόγω του επείγοντος 

διαγράφεται
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χαρακτήρα της κατάστασης. 

Or. de

Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση, κατά την άσκηση 
δραστηριότητας ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με ή για τους πελάτες, να 
ενεργεί με έντιμο, θεμιτό και
επαγγελματικό τρόπο, με γνώμονα την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων των πελατών του.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση, κατά την άσκηση 
δραστηριότητας ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με ή για τους πελάτες, να 
ενεργεί με επαγγελματικό τρόπο, με 
γνώμονα την εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων των πελατών του.

Or. de

Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όλες οι πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών 
ανακοινώσεων, που απευθύνονται από 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή 
ασφαλιστική επιχείρηση σε πελάτες ή 
δυνητικούς πελάτες, επιβάλλεται να είναι
θεμιτές, σαφείς και μη παραπλανητικές. Οι 
διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να 
μπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως 
τέτοιες.

2. Όλες οι πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών 
ανακοινώσεων, που απευθύνονται από 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή 
ασφαλιστική επιχείρηση σε πελάτες ή 
δυνητικούς πελάτες, επιβάλλεται να είναι 
σαφείς και μη παραπλανητικές. Οι 
διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να 
μπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως 
τέτοιες.

Or. de
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Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) αν παρέχει ή όχι κάθε είδους 
συμβουλές σχετικά με τα πωλούμενα 
ασφαλιστικά προϊόντα·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) αν ο διαμεσολαβητής εκπροσωπεί τον 
πελάτη ή ενεργεί για λογαριασμό και εξ 
ονόματος της ασφαλιστικής επιχείρησης·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) αν παρέχει ή όχι κάθε είδους 
συμβουλές σχετικά με τα πωλούμενα 
ασφαλιστικά προϊόντα·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17a
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ή 
να διατηρούν πρόσθετες απαιτήσεις 
γνωστοποίησης για ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και μέλη προσωπικού 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται ίσοι όροι 
ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων 
τρόπων πώλησης και διαμεσολάβησης, 
καθώς και υπό τον όρο της 
αναλογικότητας των συνεπαγόμενων 
διοικητικών επιβαρύνσεων ως προς την 
επιδιωκόμενη προστασία των 
καταναλωτών.

Or. de

Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε 
σχέση με την ασφαλιστική σύμβαση·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει αμοιβή 
ή προμήθεια κάθε είδους, το πλήρες ποσό 
της αμοιβής όσον αφορά τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που παρέχονται ή προτείνονται 
ή, στην περίπτωση που το ακριβές ποσό 
δεν είναι δυνατόν να δοθεί, τη βάση 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 

διαγράφεται
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της προμήθειας ή τον συνδυασμό και των 
δύο·

Or. de

Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) αν το ύψος της προμήθειας βασίζεται 
στην επίτευξη των συμφωνηθέντων 
στόχων ή των κατώτατων ορίων που 
αφορούν επιχειρηματικές πράξεις στις 
οποίες προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή, τους εν λόγω στόχους ή τα 
κατώτατα όρια, καθώς και τα ποσά που 
πρέπει να καταβληθούν για την επίτευξή 
τους.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 στοιχείο στ), για περίοδο πέντε ετών 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, ο διαμεσολαβητής 
ασφαλιστικών συμβάσεων, πλην των 
συμβάσεων που υπάγονται σε μια από τις 
κατηγορίες που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, 
ενημερώνει τον πελάτη, πριν από τη 
σύναψη κάθε ασφαλιστικής σύμβασης, αν 
ο διαμεσολαβητής αμείβεται με αμοιβή ή 
προμήθεια,

διαγράφεται

α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
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της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο, αν το ζητήσει ο 
πελάτης·
β) ενημερώνει τον πελάτη για το 
δικαίωμά του να ζητήσει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Or. de

Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο, αν το ζητήσει ο 
πελάτης·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενημερώνει τον πελάτη για το 
δικαίωμά του να ζητήσει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο στοιχείο α).

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ενημερώνει επίσης τον πελάτη σχετικά με 
τη φύση και τη βάση υπολογισμού κάθε 
μεταβλητής αμοιβής που λαμβάνεται από 
κάθε υπάλληλό του για τη διανομή και τη 
διαχείριση του εν λόγω ασφαλιστικού 
προϊόντος.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο πελάτης πραγματοποιεί 
πληρωμές βάσει της ασφαλιστικής 
σύμβασης μετά τη σύναψή της, η 
ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής του 
γνωστοποιεί επίσης, για καθεμία από τις 
εν λόγω μεταγενέστερες πληρωμές, τις 
πληροφορίες που πρέπει να του 
διαβιβάζει σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν:

διαγράφεται

α) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό του τρόπου γνωστοποίησης 
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της αμοιβής του διαμεσολαβητή -
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
προμήθειας - στον πελάτη, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
στ) και ζ) και στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου·
β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, της βάσης 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή του συνδυασμού των 
δύο·
γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λαμβάνουν οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για να 
γνωστοποιούν την αμοιβή τους στον 
πελάτη.

Or. de

Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του 
πελάτη·

α) τις προσδοκίες και τις ανάγκες του 
πελάτη όσον αφορά την ασφαλιστική του 
κάλυψη

Or. de

Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) και διευκρινίζει στον πελάτη τους 
λόγους στους οποίους βασίζονται οι 
συμβουλές προς τον πελάτη σχετικά με 
συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν , 
εφόσον δίδονται συμβουλές .

β) και διευκρινίζει στον πελάτη τους 
λόγους στους οποίους βασίζονται οι 
συμβουλές προς τον πελάτη σχετικά με 
συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν.
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Or. de

Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παράγραφος 1 στοιχείο β) δεν 
ισχύει, εάν ο πελάτης:
α) παραιτηθεί ρητά από το δικαίωμα να 
λάβει συμβουλές ή
β) χρησιμοποιήσει για τη σύναψη της 
σύμβασης αποκλειστικά μέσα 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως, εκτός αν 
δηλώσει ρητά ότι επιθυμεί να λάβει 
συμβουλές.

Or. de

Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τον σύνθετο 
χαρακτήρα του προτεινόμενου 
ασφαλιστικού προϊόντος και το επίπεδο 
του χρηματοοικονομικού κινδύνου για τον
πελάτη .

2. Οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τον σύνθετο 
χαρακτήρα του προτεινόμενου 
ασφαλιστικού προϊόντος, το επίπεδο του 
χρηματοοικονομικού κινδύνου για τον 
πελάτη και τον τρόπο πώλησης που 
επιλέγεται από τον πελάτη.

Or. de

Τροπολογία 78
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
ανεξαρτήτως του αν παρέχονται ή όχι 
συμβουλές, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τις 
σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό 
προϊόν σε μορφή κατανοητή ώστε να 
μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 16, 17 και 18 δεν χρειάζεται να 
παρέχονται όταν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση διαμεσολαβεί στην ασφάλιση 
μεγάλων κινδύνων, στην περίπτωση 
διαμεσολάβησης αντασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών ή αντασφαλιστικών 
επιχειρήσεων, ή σε σχέση με 
επαγγελματίες πελάτες, όπως 
διευκρινίζεται στο παράρτημα .

1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 16, 17 και 18 δεν χρειάζεται να 
παρέχονται όταν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση διαμεσολαβεί στην ασφάλιση 
μεγάλων κινδύνων, ή στην περίπτωση 
διαμεσολάβησης αντασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών ή αντασφαλιστικών 
επιχειρήσεων.

Or. de

Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν πρακτικές 1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν πρακτικές 
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ομαδοποίησης αλλά όχι πρακτικές 
δέσμευσης.

ομαδοποίησης και πρακτικές δέσμευσης.

Or. de

Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
πιστωτικούς φορείς να εξαρτούν τη 
χορήγηση πίστωσης από τη σύναψη 
ασφάλισης πίστωσης, και να αρνούνται 
τη χορήγηση πίστωσης στους 
καταναλωτές, εφόσον αυτοί δεν 
συνάπτουν σύμβαση ασφάλισης με τον 
πιστωτικό φορέα ή με κάποιον 
εναλλακτικό πάροχο του οποίου το προϊόν 
διαθέτει παρόμοια χαρακτηριστικά με το 
ασφαλιστικό προϊόν του προτιμώμενου 
από τον πιστωτικό φορέα παρόχου. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη επιτρέπουν να 
διατίθενται στην αγορά προϊόντα τα 
οποία συνδυάζουν ασφαλιστική κάλυψη 
έναντι ενός ή περισσότερων κινδύνων.

Or. de

Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 
κοινού με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
δέσμη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 
ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής προσφέρει στον πελάτη
και τον ενημερώνει για τη δυνατότητα 
αγοράς των διαφόρων στοιχείων της 

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 
κοινού με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
δέσμη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 
ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής θα πρέπει να ενημερώνει 
τον πελάτη αν υπάρχει δυνατότητα αγοράς 
των διαφόρων στοιχείων της δέσμης 
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δέσμης χωριστά, και παρέχει πληροφορίες 
για το κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου της δέσμης που μπορεί να 
αγοραστεί μέσω αυτής της δέσμης ή από 
αυτή χωριστά.

χωριστά· παράλληλα, η επιχείρηση ή ο 
διαμεσολαβητής παρέχει πληροφορίες για το 
κόστος και τις επιβαρύνσεις, χωριστά για 
κάθε στοιχείο της δέσμης του οποίου έχει 
αναλάβει την πώληση ή διαμεσολάβηση.

Or. de

Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει, το αργότερο 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου [20XX] και 
επικαιροποιεί περιοδικά κατευθυντήριες 
γραμμές για την αξιολόγηση και την 
εποπτεία των διασταυρούμενων 
πωλήσεων, στις οποίες αναφέρονται 
συγκεκριμένα καταστάσεις όπου οι 
πρακτικές των διασταυρούμενων
πωλήσεων δεν συνάδουν με τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 16, 17 και 18 ή 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 33, που 
διευκρινίζουν:

διαγράφεται

α) τα μέτρα και τις αποτελεσματικές 
οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις 
που μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι θα 
λάβουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τον 
εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
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και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων κατά την άσκηση 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης·
β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των μορφών σύγκρουσης 
συμφερόντων, των οποίων η ύπαρξη θα 
μπορούσε να αποβεί επιζήμια για τα 
συμφέροντα των πελατών ή των 
δυνητικών πελατών του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή ή της ασφαλιστικής 
επιχείρησης.

Or. de

Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από έναν 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή μια 
ασφαλιστική επιχείρηση να ενεργεί, κατά 
την άσκηση ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με ή για πελάτες, με 
εντιμότητα, θεμιτό τρόπο και 
επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των 
πελατών του/της, και να συμμορφώνεται, 
ιδίως, με τις αρχές που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο και στο άρθρο 25.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όλες οι πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαφημιστικών ανακοινώσεων, που 
απευθύνονται από ασφαλιστικό 

διαγράφεται
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διαμεσολαβητή ή ασφαλιστική 
επιχείρηση σε πελάτες ή δυνητικούς 
πελάτες, επιβάλλεται να είναι θεμιτές, 
σαφείς και μη παραπλανητικές. Οι 
διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να 
μπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως 
τέτοιες.

Or. de

Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ή η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει 
τον πελάτη ότι παρέχονται ασφαλιστικές 
συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση:

διαγράφεται

α) αξιολογεί επαρκώς μεγάλο αριθμό 
ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά. Τα ασφαλιστικά προϊόντα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται στα ασφαλιστικά προϊόντα 
που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση·
β) δεν αποδέχεται ή δεν λαμβάνει 
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά 
οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται 
από τρίτον ή από πρόσωπο που ενεργεί 
για λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους 
πελάτες.

Or. de
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Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 33 σχετικά με μέτρα που 
εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις αρχές 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, κατά 
την άσκηση δραστηριότητας 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με τους 
πελάτες τους. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν:

διαγράφεται

α) τη φύση της υπηρεσίας ή των 
υπηρεσιών που προσφέρονται ή 
παρέχονται στον πελάτη ή στον δυνητικό 
πελάτη, λαμβανομένων υπόψη του είδους, 
του αντικειμένου, του όγκου και της 
συχνότητας των συναλλαγών· και
β) τη φύση των προϊόντων που 
προσφέρονται ή προτείνονται, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων 
τύπων ασφαλιστικών προϊόντων.

Or. de

Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέπουν ή να διατηρούν επιπλέον 
μέτρα, υπό τον όρο της αναλογικότητας 
των συνεπαγόμενων διοικητικών 
επιβαρύνσεων ως προς την επιδιωκόμενη 
προστασία των καταναλωτών.

Or. de
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Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασκούν 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε σχέση με 
πωλήσεις για τις οποίες δεν δίδονται 
συμβουλές, ζητούν από τον πελάτη ή το 
δυνητικό πελάτη να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τις γνώσεις και την πείρα του 
στον επενδυτικό τομέα σε σχέση με τον 
συγκεκριμένο τύπο προσφερόμενου ή 
ζητούμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, ώστε 
να μπορεί ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση να εκτιμήσει κατά πόσον η 
σκοπούμενη ασφαλιστική υπηρεσία ή
προϊόν είναι κατάλληλη/ο για τον πελάτη.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασκούν 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε σχέση με 
πωλήσεις για τις οποίες δεν δίδονται 
συμβουλές, προειδοποιούν τον πελάτη ή 
το δυνητικό πελάτη ότι δεν είναι σε θέση
να εκτιμήσουν κατά πόσον το σχετικό
προϊόν είναι κατάλληλο για αυτόν. Η 
προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται 
σε τυποποιημένη μορφή.

Or. de

Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει, βάσει των 
πληροφοριών που έχει λάβει σύμφωνα με 
το προηγούμενο εδάφιο, ότι το προϊόν ή η 
υπηρεσία δεν είναι κατάλληλη/ο για τον 
πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη, οφείλει να 
τον προειδοποιήσει περί τούτου. Η 
προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται 
σε τυποποιημένη μορφή.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 92
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες δεν 
παράσχουν τις αναφερόμενες στο πρώτο 
εδάφιο πληροφορίες σχετικά με τις 
γνώσεις και την πείρα τους, ή αν 
παράσχουν ανεπαρκείς σχετικές 
πληροφορίες, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση τους προειδοποιεί ότι δεν 
είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσον η 
σκοπούμενη υπηρεσία ή το σκοπούμενο 
προϊόν είναι κατάλληλη/ο γι’ αυτούς.  Η 
προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται 
σε τυποποιημένη μορφή.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 93
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση τηρεί αρχείο 
όπου περιλαμβάνονται το ή τα έγγραφα, 
όπως μια σύμβαση που έχει συναφθεί 
κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του πελάτη 
και του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή 
της ασφαλιστικής επιχείρησης και που 
αναφέρει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των μερών, καθώς και τους 
άλλους όρους υπό τους οποίους ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση θα παρέχει 
υπηρεσίες στον πελάτη. Τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις των μερών μπορούν 
να ορίζονται με αναφορά σε άλλα 
έγγραφα ή νομικά κείμενα.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 94
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο πελάτης πρέπει να λαμβάνει από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση επαρκείς 
αναφορές σχετικά με τις υπηρεσίες που 
του παρέχει. Στις αναφορές αυτές 
περιλαμβάνονται περιοδικές 
ανακοινώσεις προς τους πελάτες, 
λαμβανομένων υπόψη του τύπου και του 
σύνθετου χαρακτήρα των συναφών 
ασφαλιστικών προϊόντων και της φύσης 
της υπηρεσίας που παρέχεται στον 
πελάτη και περιλαμβάνεται, ανάλογα με 
την περίπτωση, το κόστος των 
συναλλαγών και των υπηρεσιών που 
εκτελούνται ή παρέχονται για λογαριασμό 
του πελάτη. Κατά την παροχή 
συμβουλών, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση προσδιορίζει τον τρόπο με τον 
οποίο οι παρεχόμενες συμβουλές 
ανταποκρίνονται στα προσωπικά 
χαρακτηριστικά του πελάτη.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 95
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 33 που εξασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων με τις αρχές που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο, κατά την 

διαγράφεται
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άσκηση δραστηριότητας ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με τους πελάτες τους. Οι 
εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
διευκρινίζουν:
α) τη φύση της υπηρεσίας ή των 
υπηρεσιών που προσφέρονται ή 
παρέχονται στον πελάτη ή στον δυνητικό 
πελάτη, λαμβανομένων υπόψη του είδους, 
του αντικειμένου, του όγκου και της 
συχνότητας των συναλλαγών·
β) τη φύση των προϊόντων που 
προσφέρονται ή προτείνονται, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων 
τύπων ασφαλιστικών προϊόντων.

Or. de

Τροπολογία 96
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις αρμόδιες αρχές παρέχονται όλες οι 
ανακριτικές εξουσίες που είναι αναγκαίες 
για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Κατά την άσκηση των εξουσιών τους για 
την επιβολή κυρώσεων, οι αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται στενά ώστε να 
διασφαλίζουν ότι οι κυρώσεις ή τα μέτρα 
παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και 
συντονίζουν τη δράση τους όταν 
ασχολούνται με διασυνοριακές υποθέσεις.

3. Στις αρμόδιες αρχές παρέχονται όλες οι 
ανακριτικές εξουσίες που είναι αναγκαίες 
για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Κατά την άσκηση των εξουσιών τους για 
την επιβολή κυρώσεων, οι αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται στενά ώστε να 
διασφαλίζουν ότι οι κυρώσεις ή τα μέτρα 
παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και 
συντονίζουν τη δράση τους όταν 
ασχολούνται με διασυνοριακές υποθέσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις για 
τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων 
σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Οι 
αρμόδιες αρχές έχουν το δικαίωμα να 
ζητήσουν έγγραφα ή άλλες πληροφορίες 
μέσω επίσημης απόφασης. Η εν λόγω 
απόφαση περιλαμβάνει τη νομική βάση, 
την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει 
να παρασχεθούν οι πληροφορίες και το 
δικαίωμα του αποδέκτη σε δικαστικό 
έλεγχο της απόφασης.
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Or. de

Τροπολογία 97
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά τη δημοσίευση των παραπάνω 
κυρώσεων και μέτρων, η αρμόδια αρχή 
δηλώνει με σαφήνεια, σε περιπτώσεις 
στις οποίες είναι δυνατή ή δεν 
αποκλείεται η άσκηση έφεσης, ότι μπορεί 
να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης 
και ότι τα αναφερόμενα πρόσωπα 
θεωρούνται αθώα μέχρι να τελεσιδικήσει 
η απόφαση. Σε περίπτωση ακύρωσης της 
απόφασης, η αρμόδια αρχή δημοσιεύει 
επανορθωτική δήλωση.

Or. de

Τροπολογία 98
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σε περίπτωση νομικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι και 
10% του συνολικού ετήσιου κύκλου 
εργασιών του εν λόγω νομικού προσώπου 
κατά την προηγούμενη οικονομική 
χρήση· σε περίπτωση νομικού προσώπου 
που είναι θυγατρική μητρικής 
επιχείρησης, ο σχετικός συνολικός 
ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο 
συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών που 
προκύπτει από τους ενοποιημένους 
λογαριασμούς της επικεφαλής μητρικής 
επιχείρησης κατά την προηγούμενη 
οικονομική χρήση·

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 99
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι το 
ποσό των 5 000 000 ευρώ ή, στα κράτη 
μέλη όπου το επίσημο νόμισμα δεν είναι 
το ευρώ, την αντίστοιχη αξία στο εθνικό 
νόμισμα κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας· και

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 100
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τα 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα στην 
κλίμακα ποινών της αντίστοιχης εθνικής 
εποπτικής αρχής.

Or. de

Τροπολογία 101
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τόσο του προσώπου που 
καταγγέλλει τις παραβάσεις, όσο και του 
φυσικού προσώπου που φέρεται ότι 
διέπραξε παράβαση, σύμφωνα με τις 
αρχές που ορίζονται στην οδηγία
95/46/ΕΚ.

γ) προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα τόσο του προσώπου που 
καταγγέλλει τις παραβάσεις, όσο και του 
φυσικού προσώπου που φέρεται ότι 
διέπραξε παράβαση, σύμφωνα με την
οδηγία 95/46/ΕΚ. Η ταυτότητα των 
προσώπων αυτών θα πρέπει να 
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προστατεύεται σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, εκτός αν η εθνική νομοθεσία 
προβλέπει τη δημοσίευσή της σε σχέση με 
περαιτέρω έρευνες ή επακόλουθη 
δικαστική διαδικασία.

Or. de

Τροπολογία 102
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την οδηγία 
95/46/ΕΚ στην επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
πραγματοποιείται στα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που πραγματοποιείται στα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας διενεργείται σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Or. de

Τροπολογία 103
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33 διαγράφεται

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 34 όσον αφορά τα άρθρα 8, 17, 
23, 24 και 25.

Or. de

Τροπολογία 104
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34 διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 8, 17, 23, 24 και 25 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.
3. Η ανάθεση εξουσιών που προβλέπεται 
στα άρθρα 8, 17, 23, 24 και 25 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση περί ανάκλησης περατώνει 
την ανάθεση εξουσιών που ορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 
17, 23, 24 και 25 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 



PR\922352EL.doc 61/73 PE502.060v01-00

EL

περίοδος αυτή παρατείνεται κατά 2 μήνες 
με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. de

Τροπολογία 105
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
επανεξετάζει την παρούσα οδηγία. Η 
επανεξέταση περιλαμβάνει γενική 
επισκόπηση της πρακτικής εφαρμογής των 
κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
εξελίξεις στις αγορές λιανικής πώλησης 
επενδυτικών προϊόντων, καθώς και τις 
εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την 
πρακτική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
και του κανονισμού σχετικά με τα έγγραφα 
βασικών πληροφοριών για τα επενδυτικά 
προϊόντα και της οδηγίας [MIFID ΙΙ]. Στην 
επανεξέταση αναλύεται η δυνατότητα 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας στα προϊόντα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2003/41/ΕΚ. Η εν λόγω επανεξέταση 
περιλαμβάνει επίσης ειδική ανάλυση του 
αντικτύπου του άρθρου 7 παράγραφος 2 , 
λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση 
ανταγωνισμού στην αγορά υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης για συμβάσεις σε 
κατηγορίες άλλες από αυτές που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 
2002/83/ΕΚ, και του αντικτύπου των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2 σχετικά με τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που είναι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

1. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
επανεξετάζει την παρούσα οδηγία. Η 
επανεξέταση περιλαμβάνει γενική 
επισκόπηση της πρακτικής εφαρμογής των 
κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
εξελίξεις στις αγορές λιανικής πώλησης 
επενδυτικών προϊόντων, καθώς και τις 
εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την 
πρακτική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
και του κανονισμού σχετικά με τα έγγραφα 
βασικών πληροφοριών για τα επενδυτικά 
προϊόντα και της οδηγίας [MIFID ΙΙ]. Η εν 
λόγω επανεξέταση περιλαμβάνει επίσης 
ειδική ανάλυση του αντικτύπου του 
άρθρου 17 παράγραφος 2 , λαμβάνοντας 
υπόψη την κατάσταση ανταγωνισμού στην 
αγορά υπηρεσιών διαμεσολάβησης για 
συμβάσεις σε κατηγορίες άλλες από αυτές 
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2002/83/ΕΚ, και του αντικτύπου 
των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2 σχετικά με τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που είναι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. de
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Τροπολογία 106
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι οντότητες που υποχρεούνται να 
λαμβάνουν άδεια λειτουργίας ή να 
υπόκεινται σε ρυθμίσεις για να ασκήσουν 
δραστηριότητες στις χρηματοπιστωτικές 
αγορές. Ο κατωτέρω κατάλογος θα 
πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει όλες 
τις οντότητες που έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας και ασκούν τις 
χαρακτηριστικές για τις αναφερόμενες 
οντότητες δραστηριότητες: οντότητες 
που έχουν λάβει άδεια από ένα κράτος 
μέλος κατ’ εφαρμογή οδηγίας, οντότητες 
που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στις 
ρυθμίσεις κράτους μέλους χωρίς 
αναφορά σε οδηγία, και οντότητες που 
έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στις 
ρυθμίσεις τρίτης χώρας:

1. - Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις

α) Πιστωτικά ιδρύματα· - Ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές

β) Ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και επιχειρήσεις 
επενδύσεων·
γ) Άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις·
δ) Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις·
ε) Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 
και εταιρείες διαχείρισής τους·
στ) Συνταξιοδοτικά ταμεία και εταιρείες 
διαχείρισής τους·
ζ) Διαπραγματευτές σε χρηματιστήρια 
βασικών εμπορευμάτων και συναφών 
παραγώγων·
η) Τοπικές επιχειρήσεις·
θ) Άλλοι θεσμικοί επενδυτές.
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Or. de

Τροπολογία 107
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
φορέων που διαχειρίζονται το δημόσιο 
χρέος σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, 
κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και 
υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η 
Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ, η ΕΚΤ, η 
ΕΤΕ και άλλοι παρόμοιοι διεθνείς 
οργανισμοί.

3. Εθνικές κυβερνήσεις

Or. de

Τροπολογία 108
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Άλλοι θεσμικοί επενδυτές των οποίων 
κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που 
έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την 
τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή 
άλλες χρηματοδοτικές συναλλαγές. Οι 
ανωτέρω οντότητες θεωρούνται 
επαγγελματίες. Πρέπει, ωστόσο, να έχουν 
τη δυνατότητα να ζητούν να 
αντιμετωπιστούν ως μη επαγγελματίες 
και οι επιχειρήσεις μπορούν να δεχθούν 
να τους παράσχουν υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας. Εάν ο πελάτης μιας 
επιχείρησης είναι μια από τις επιχειρήσεις 
που αναφέρονται ανωτέρω, η επιχείρηση 
πρέπει, προτού του παράσχει υπηρεσίες, 
να τον ενημερώσει ότι θεωρείται, με βάση 

διαγράφεται
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τις πληροφορίες που διαθέτει η 
επιχείρηση, επαγγελματίας πελάτης και 
ότι θα αντιμετωπιστεί ως τέτοιος, εκτός 
εάν η επιχείρηση και ο πελάτης 
συμφωνήσουν διαφορετικά. Η επιχείρηση 
πρέπει επίσης να ενημερώσει τον πελάτη 
ότι μπορεί να ζητήσει την μεταβολή των 
όρων της σύμβασης για να τύχει 
υψηλότερης προστασίας.
Ο πελάτης που θεωρείται επαγγελματίας 
είναι αυτός που πρέπει να ζητήσει 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας, εάν 
θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει 
ή να διαχειριστεί ορθά τους κινδύνους 
που αναλαμβάνει. Το υψηλότερο αυτό 
επίπεδο προστασίας θα παρέχεται εάν ο 
πελάτης που θεωρείται επαγγελματίας 
συνάπτει γραπτή συμφωνία με την 
επιχείρηση ότι δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως επαγγελματίας για 
τους σκοπούς της εφαρμογής των 
εφαρμοστέων κανόνων δεοντολογίας της 
επιχείρησης. Η εν λόγω συμφωνία θα 
πρέπει να διευκρινίζει αν αυτό ισχύει για 
μία ή περισσότερες συγκεκριμένες 
υπηρεσίες ή συναλλαγές ή για ένα ή 
περισσότερα είδη προϊόντων ή 
συναλλαγών.

Or. de

Τροπολογία 109
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η νέα IMD θα συνεχίσει να έχει τα 
χαρακτηριστικά ενός νομικού μέσου
«ελάχιστης εναρμόνισης». Αυτό σημαίνει 
ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να προχωρήσουν περαιτέρω, 
εφόσον απαιτείται, για τους σκοπούς της 
προστασίας των καταναλωτών. Ωστόσο, τα 

Η νέα IMD θα συνεχίσει να έχει τα 
χαρακτηριστικά ενός νομικού μέσου
«ελάχιστης εναρμόνισης». Αυτό σημαίνει
ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να προχωρήσουν περαιτέρω, 
εφόσον απαιτείται, για τους σκοπούς της 
προστασίας των καταναλωτών. Ωστόσο, τα 
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ελάχιστα πρότυπα της IMD θα αυξηθούν 
σημαντικά. Ορισμένα τμήματα της νέας 
οδηγίας θα ενισχυθούν με μέτρα επιπέδου 
2, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι 
κανόνες με τη MiFID II: ιδίως, στο 
κεφάλαιο για τη ρύθμιση της διανομής 
των ασφαλειών ζωής με στοιχεία 
επενδύσεων (εφεξής: επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα- βλ. κατωτέρω). 
Στόχος είναι η εναρμόνιση των 
πωλήσεων επενδυτικών ασφαλιστικών 
προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω 
μέτρων επιπέδου 2. Πρόκειται για 
καινοτομία σε σχέση με το κείμενο της 
αρχικής οδηγίας. Είναι σημαντικό να 
είναι σε θέση η Επιτροπή να συγκρίνει τις 
καταστάσεις που προκύπτουν στα 
διάφορα κράτη μέλη και, συνεπώς, να 
εκπληρώσει ορθώς το καθήκον της 
εποπτείας της εφαρμογής του ενωσιακού 
δικαίου. Επιπλέον, η οδηγία περιέχει 
ρήτρα αναθεώρησης και, προκειμένου να 
είναι σε θέση να συγκεντρώσει όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τη λειτουργία 
των κανόνων αυτών, η Επιτροπή θα πρέπει 
να είναι σε θέση να παρακολουθεί από την 
αρχή την εφαρμογή τους.

ελάχιστα πρότυπα της IMD θα αυξηθούν 
σημαντικά. Επιπλέον, η οδηγία περιέχει 
ρήτρα αναθεώρησης και, προκειμένου να 
είναι σε θέση να συγκεντρώσει όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για τη λειτουργία 
των κανόνων αυτών, η Επιτροπή θα πρέπει 
να είναι σε θέση να παρακολουθεί από την 
αρχή την εφαρμογή τους.

Or. de
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το σχέδιο έκθεσης εστιάζει σε πέντε βασικούς τομείς της πρότασης της Επιτροπής:

– Πεδίο εφαρμογής

– Εγγραφή και απλουστευμένη διαδικασία εγγραφής

– Συγκρούσεις συμφερόντων και διαφάνεια

– Διασταυρούμενες πωλήσεις

– Επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα

– Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση/ Επίπεδο εναρμόνισης

Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1)

Για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, η Επιτροπή προτείνει την επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής στην πώληση ασφαλίσεων από ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις χωρίς τη συμμετοχή ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, στη διαχείριση περιπτώσεων 
ζημιών και στις ασφαλιστικές συμβάσεις που πωλούνται ως επικουρική δραστηριότητα σε 
σχέση με την πώληση υπηρεσιών. 

Η διαχείριση περιπτώσεων ζημιών από ασφαλιστικές εταιρείες ή από τρίτους μέσω 
συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης με ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτεται ήδη από την οδηγία
«Φερεγγυότητα ΙΙ». Η ρύθμιση των περιπτώσεων στις οποίες δεν υφίσταται συμφωνία 
εξωτερικής ανάθεσης δεν θεωρείται επαρκής λόγος για την ένταξη της διαχείρισης 
περιπτώσεων ζημιών στην παρούσα οδηγία.

Η πώληση ταξιδιωτικών ασφαλίσεων/αντασφαλίσεων, καθώς και ασφαλίσεων στο πλαίσιο 
ενοικίασης αυτοκινήτων ως επικουρική δραστηριότητα θα πρέπει να εξαιρεθεί για λόγους 
αναλογικότητας της προτεινόμενης ρύθμισης.

Εγγραφή και απλουστευμένη διαδικασία εγγραφής (άρθρα 3 και 4)

Παρά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και το προσωπικό 
τους, δεν απαιτείται η εκ νέου η εγγραφή αυτών. Η πρόταση αυτή υποστηρίζεται ρητά. 

Μια περαιτέρω τροποποίηση αφορά τη νέα δυνατότητα εγγραφής συνδεδεμένων 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών. Η δυνατότητα αυτή 
θεωρείται κατ’ αρχήν άξια υποστήριξης, υπό τον περιορισμό ότι, για την αποφυγή οριακών 
περιπτώσεων αστικής ευθύνης, θα πρέπει να διατηρηθεί η απαγόρευση του ανταγωνισμού 
προϊόντων ως προϋπόθεση για δραστηριότητες εξ ονόματος και για λογαριασμό 
περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ως επικουρική δραστηριότητα υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις (αφορά προπαντός ταξιδιωτικά γραφεία και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων) 
καθώς και για τους υπεύθυνους διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών, η Επιτροπή προβλέπει 
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απλουστευμένη διαδικασία εγγραφής (άρθρο 4). 

Η προτεινόμενη εξαίρεση των παραπάνω αποδεκτών ακυρώνει τον κύριο στόχο της εν λόγω 
διαδικασίας. Επιπλέον, θα πρέπει να διαγραφεί το άρθρο 4 για λόγους εξασφάλισης ίσων 
όρων ανταγωνισμού για όλους τους διαμεσολαβητές.

Επαγγελματικές και οργανωτικές απαιτήσεις (άρθρο 8)

Η πρόταση της Επιτροπής για συνεχή και διαρκή επαγγελματική κατάρτιση, για την 
εξασφάλιση των κατάλληλων γνώσεων και ικανοτήτων των διαμεσολαβητών, κρίνεται 
θετικά. Ωστόσο, η μορφή, το περιεχόμενο και οι υποχρεώσεις απόδειξης πρέπει να 
ρυθμίζονται από τα κράτη μέλη. Για την αποτροπή αρνητικών επιπτώσεων στην εσωτερική 
αγορά λόγω θέσπισης διαφορετικών απαιτήσεων όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα 
από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να οριστεί ένα ελάχιστο επίπεδο στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Προσόντων», βάσει του οποίου θα πρέπει να μπορούν να αποδεικνύονται οι 
απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε κάθε κράτος μέλος.

Τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης που σχετίζονται με τον κλάδο ή με επαγγελματικές 
ενώσεις θα πρέπει να διαθέτουν εθνική πιστοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισής τους, 
προκειμένου να ασκούν τη δραστηριότητά τους.

Συγκρούσεις συμφερόντων και διαφάνεια (άρθρο 17)

Οι προτεινόμενες διατάξεις σε σχέση με τις συγκρούσεις συμφερόντων και τη διαφάνεια 
αντιπροσωπεύουν μια σημαντική τροποποίηση της αναθεωρημένης οδηγίας. 

Η Επιτροπή προβλέπει εν προκειμένω μια υποχρέωση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών να 
γνωστοποιούν τη βάση και το ακριβές ύψος της αμοιβής τους, καθώς και το ακριβές ύψος της 
μεταβλητής αμοιβής των υπαλλήλων πωλήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Για τα 
προϊόντα ασφάλειας ζωής προβλέπεται η άμεση εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής με την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας, ενώ για την πώληση προϊόντων ασφάλισης εκτός ασφαλειών 
ζωής προβλέπεται αρχικά να ισχύει κατόπιν αιτήματος, με μεταβατική περίοδο πέντε ετών 
μέχρι την εφαρμογή της υποχρεωτικής γνωστοποίησης.

Αρχικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μελέτη επιπτώσεων την οποία παρήγγειλε η Επιτροπή, 
κατά την εξέταση του καθεστώτος «on-request», δηλ. της γνωστοποίησης μόνο κατόπιν 
αιτήματος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων απορρίπτει 
τη ρύθμιση αυτή λόγω της πεποίθησης ότι τα δεδομένα αυτά είναι περιττά και προκαλούν 
σύγχυση στους πελάτες. 

Υπάρχουν φόβοι ότι μια γενική υποχρέωση γνωστοποίησης των προμηθειών και των 
μεταβλητών αμοιβών δεν πρόκειται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη προστασία των 
καταναλωτών, αλλά σε ανταγωνισμό γύρω από το ύψος των προμηθειών και των αμοιβών. 

Λόγω της ετερογένειας των ασφαλιστικών αγορών στην ΕΕ θα πρέπει να παρέχεται στα 
κράτη μέλη η ελευθερία να θεσπίζουν απαιτήσεις γνωστοποίησης οι οποίες θα υπερβαίνουν 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Διασταυρούμενες πωλήσεις (άρθρο 21)
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Η Επιτροπή προβλέπει ότι οι ασφαλιστικές υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά προϊόντα που 
προσφέρονται ως δέσμη θα πρέπει να μπορούν να προσφέρονται και χωριστά. 

Η απαίτηση αυτή υπερβαίνει την αντίστοιχη ρύθμιση της οδηγίας MIFID II και θα μπορούσε 
να έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν πλέον να προσφέρονται οικονομικές για τον 
καταναλωτή δέσμες προϊόντων. Για τον λόγο αυτόν, το άρθρο 21 θα πρέπει να τροποποιηθεί 
κατάλληλα, ώστε οι καταναλωτές να ενημερώνονται μόνο σχετικά με το αν είναι δυνατή η 
αγορά χωριστών στοιχείων της δέσμης.

Επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα (κεφάλαιο VII)

Στο έβδομο κεφάλαιο της πρότασης οδηγίας, η Επιτροπή εξετάζει πρόσθετες απαιτήσεις 
προστασίας των καταναλωτών σε σχέση με τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα, τα 
λεγόμενα Packaged Retail Investment Products (PRIPs). Οι διατυπώσεις αντιστοιχούν στις 
προτάσεις της Επιτροπής για αναθεώρηση της ρύθμισης που περιλαμβάνεται στην οδηγία 
MIFID (άρθρα 23-25).

Παρότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συνέπεια της νομοθεσίας, μεταξύ άλλων και όσον 
αφορά την οδηγία MIFID II, πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαφορά των επενδυτικών 
ασφαλιστικών προϊόντων από τα αμιγώς επενδυτικά προϊόντα.

Τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα χαρακτηρίζονται και διαφοροποιούνται ως προς τα 
αμιγώς επενδυτικά προϊόντα από το γεγονός ότι δεν είναι ανά πάσα στιγμή ελεύθερα 
διαπραγματεύσιμα.

Όσον αφορά την προτεινόμενη απαγόρευση των προμηθειών στην περίπτωση της παροχής 
συμβουλών σε ανεξάρτητη βάση, θα πρέπει αρχικά να σημειωθεί ότι τα κράτη μέλη, λόγω 
διαφορετικών εμπειριών όσον αφορά την παροχή συμβουλών βάσει προμήθειας και/ή την 
αμέλεια κατά την παροχή συμβουλών, έχουν καταλήξει σε διαφορετικές λύσεις. Το γεγονός 
αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη με την υιοθέτηση μιας προσέγγισης ελάχιστης εναρμόνισης. 
Τυχόν απαγόρευση των προμηθειών θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο σε 
ορισμένες αγορές όσον αφορά την παροχή ασφαλιστικών προϊόντων στον πληθυσμό. 
Επιπλέον, ο ορισμός της «παροχής συμβουλών σε ανεξάρτητη βάση» θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε προβλήματα σε ορισμένα κράτη μέλη λόγω συγκεκριμένων παραδοσιακών 
συνειρμών (για παράδειγμα, στα γαλλικά ο όρος «ανεξάρτητος» υποδηλώνει ταυτόχρονα τον 
ελεύθερο επαγγελματία). 

Όπως ισχύει για τη δημοσιοποίηση των αμοιβών, θα πρέπει και σε αυτήν την περίπτωση να 
έχουν τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να θεσπίζουν διαφορετικές διατάξεις, εφόσον κρίνουν 
ότι αυτό είναι απαραίτητο για την αγορά τους. 

Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση/ Επίπεδο εναρμόνισης

Η Επιτροπή προβλέπει σειρά κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σε τομείς οι οποίοι αφορούν 
σημαντικά σημεία της οδηγίας (π.χ. ορισμός των κατάλληλων γνώσεων και ικανοτήτων των 
διαμεσολαβητών, κριτήρια για τη βάση υπολογισμού της προμήθειας, μέτρα για την 
αποτροπή, τη ρύθμιση και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων συμφερόντων, υποχρεώσεις 
ενημέρωσης και γνωστοποίησης έναντι των πελατών). Το γεγονός αυτό πρέπει γενικά να 
αντιμετωπίζεται με κριτική ματιά, καθώς με τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται έμμεσα μια μέγιστη 
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εναρμόνιση, η οποία, εκτός του ότι είναι δαπανηρή και γραφειοκρατική, ενδέχεται να 
αντίκειται και στην αρχή της επικουρικότητας.

Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να διαγραφούν όλες οι προτεινόμενες κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, και οι ειδικές ρυθμίσεις να αποφασίζονται από τα κράτη μέλη ή μέσω της 
διαδικασίας συναπόφασης από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, εφόσον προκύπτει 
πραγματική ανάγκη εναρμόνισης, όπως στην περίπτωση των ελλείψεων κατά την αμοιβαία 
αναγνώριση των πιστοποιητικών επαγγελματικών προσόντων.



PE502.060v01-00 70/73 PR\922352EL.doc

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αριθ. αναφοράς: D(2012)57300

Κυρία Sharon Bowles
Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
ASP 10G201
Βρυξέλλες

Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Αξιότιμη κύρια Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, εξέτασε την ως άνω 
πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Κανονισμού, περί αναδιατύπωσης.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού έχει ως εξής: 

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία ουσιαστική 
τροποποίηση επιφέρει, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, 
ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 156 και 157, γίνονται δεκτές από 
την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα 
τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, εάν, σύμφωνα με το σημείο 8 της Διοργανικής Συμφωνίας, η αρμόδια επί της ουσίας 
επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει τροπολογίες στα κωδικοποιημένα τμήματα της 
πρότασης, κοινοποιεί αμέσως την πρόθεσή της στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα 
πρέπει να ενημερώσει την επιτροπή, πριν από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 54, σχετικά με την 
τοποθέτησή της όσον αφορά τις τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή όχι να αποσύρει την 
πρόταση αναδιατύπωσης.»

Μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις 
συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που εξέτασε την πρόταση 
αναδιατύπωσης, και ακολουθώντας τις συστάσεις του συντάκτη γνωμοδότησης, η Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων φρονεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές 
τροποποιήσεις πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση και ότι, όσον 
αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με τις 
τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιέχει καθαρή κωδικοποίηση των εν ισχύι κειμένων, χωρίς 
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τροποποίηση επί της ουσίας.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή 
της στις 6 Νοεμβρίου 2012, συνιστά στην επιτροπή σας, αρμόδια επί της ουσίας, με 23 
ψήφους υπέρ και καμία αποχή1, να προχωρήσει στην εξέταση της ανωτέρω πρότασης 
σύμφωνα με το άρθρο 87 του Κανονισμού.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Klaus-Heiner LEHNE

Συνημμ.: Γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας

                                               
1 Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, József 
Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, 
Tadeusz Zwiefka. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)
COM(2012)0360, 3.7.2012 – 2012/0175(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και
ειδικότερα το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, απαρτιζόμενη από τις αντίστοιχες 
νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, 
συνεδρίασε στις 23 Ιουλίου 2012 με σκοπό την εξέταση, μεταξύ άλλων, της 
προαναφερθείσας πρότασης η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Στην εν λόγω συνεδρίαση1, εξετάστηκε η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση και η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας κατέληξε, με κοινή συμφωνία, στα 
εξής:

1) Όσον αφορά την αιτιολογική έκθεση, για να είναι συνεπές το κείμενο αυτό με τις σχετικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία, θα έπρεπε να διευκρινίζει ποιες 
διατάξεις της προηγούμενης πράξης παραμένουν αμετάβλητες στην πρόταση, όπως 
προβλέπεται στο σημείο 6(α)(iii) της εν λόγω συμφωνίας.

2) Στην πρόταση αναδιατύπωσης, τα ακόλουθα τμήματα του κειμένου πρέπει να τονίζονται 
με γκρίζα σκίαση, η οποία χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές 
αλλαγές:
- στο άρθρο 1, παράγραφος 2, ε) η διαγραφή της φράσης "ή υπηρεσία."·
                                               
1 Η συμβουλευτική ομάδα είχε στη διάθεσή της την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλωσσική έκδοση της 
πρότασης και εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση, που αποτελεί την πρωτότυπη έκδοση του υπό εξέταση 
κειμένου.
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- στο άρθρο 1 (2) (στ), η αντικατάσταση του αριθμού "500" με "600"·
- στο άρθρο 8 (3), η αντικατάσταση του αριθμού "1000000" με "1.120.000", και του 
"1500000" με "1.680.000"·
- στο άρθρο 8 (4) (β), η αντικατάσταση του αριθμού "15000" με το "16800"·
- στο άρθρο 13 (1), εισαγωγική φράση, η αντικατάσταση της λέξης "ενθαρρύνει" με 
"εξασφαλίσει"·
- στο άρθρο 13 (2), η αντικατάσταση των λέξεων «ενθαρρύνουν τους φορείς αυτούς να 
συνεργάζονται" με τις λέξεις " εξασφαλίσουν ώστε οι φορείς αυτοί θα συνεργάζονται"·
- στο άρθρο 17 (1) (γ) (ii), η διαγραφή των λέξεων "μετά από αίτημα του πελάτη".

3) Η ισχύουσα διατύπωση τόσο του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
2/13 όσο και του άρθρου 2002 παράγραφος 3 της απόφασης 2008/92/ΔΕΥ θα έπρεπε να 
υπάρχει στο σχέδιο αναδιατύπωσης και να τονίζεται με διπλή γραμμή διαγραφής και γκρίζα 
σκίαση, δείκτες που χρησιμοποιούνται συνήθως για την επισήμανση ουσιαστικών αλλαγών οι 
οποίες αφορούν προτεινόμενη διαγραφή υπάρχοντος κειμένου.

4) Προκειμένου να συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 7 (β) της 
διοργανικής συμφωνίας, η διατύπωση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 37 θα πρέπει να 
συμπληρωθεί με τις τελευταίες λέξεις «και θα πρέπει να διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα 
αντιστοιχίας στο παράρτημα III» καθώς ο πίνακας αντιστοιχίας θα πρέπει να επισυνάπτεται 
στην πράξη αναδιατύπωσης ως νέο παράρτημα III.

Συνεπώς, κατόπιν εξέτασης της πρότασης η συμβουλευτική ομάδα εργασίας κατέληξε 
ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιέχει ουσιαστικές τροποποιήσεις, πέραν 
εκείνων που προσδιορίζονται ως ουσιαστικές τροποποιήσεις στο κείμενο ή στην παρούσα 
γνωμοδότηση. Η ομάδα εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των 
αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξεως σε συνδυασμό με τις ως άνω 
ουσιαστικές τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος 
κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsultus Jurisconsultus Γενικός Διευθυντής


