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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas 
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
kindlustusvahenduse kohta (uuesti sõnastatud)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0360),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 53 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0180/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1,

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 9. 
novembri 2012. aasta kirja majandus- ja rahanduskomisjonile,

– võttes arvesse komisjoni poolt Euroopa Parlamendi … täiskogu istungil võetud kohustust 
võtta üle Euroopa Parlamendi vastu võetud seisukoht ja nõukogu esindaja poolt … kirjas 
võetud kohustust kiita nimetatud seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 294 lõikele 4,

– võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale 
nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide 
muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes 
kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 
detsembri 2002. aasta direktiivi 
2002/92/EÜ (kindlustusvahenduse kohta) 
tuleb teha palju muudatusi. Selguse 
huvides tuleks kõnealune direktiiv uuesti 
sõnastada.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 
detsembri 2002. aasta direktiivi 
2002/92/EÜ (kindlustusvahenduse kohta) 
tuleb teha muudatusi. Seetõttu tehakse 
ettepanek kõnealune direktiiv uuesti 
sõnastada.

Or. de

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuna ettepaneku põhieesmärk ja 
reguleerimisese on ühtlustada siseriiklikke 
sätteid kõnealustes valdkondades, peaks 
ettepanek põhinema ELi toimimise lepingu 
artikli 53 lõikel 1 ja artiklil 62. Direktiivi 
vorm on vajalik selleks, et võimaldada 
direktiiviga hõlmatud valdkondades 
rakendussätete kohandamist iga 
liikmesriigi konkreetse turu ja 
õigussüsteemi eripärale. Samuti on 
käesoleva direktiivi eesmärk koordineerida 
siseriiklikke eeskirju, mis käsitlevad 
juurdepääsu kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendusele, sealhulgas 
nõuete kutsealasele haldamisele ja kahju 
hindamisele, ning seepärast lähtutakse 
aluslepingu artikli 53 lõikest 1. Kuna 
kõnealuses sektoris pakutakse teenuseid 
kogu liidus, põhineb käesolev direktiiv ka 
aluslepingu artiklil 62.

(2) Kuna ettepaneku põhieesmärk ja 
reguleerimisese on ühtlustada siseriiklikke 
sätteid kõnealustes valdkondades, peaks 
ettepanek põhinema ELi toimimise lepingu
(edaspidi „alusleping”) artikli 53 lõikel 1 
ja artiklil 62. Direktiivi vorm on vajalik 
selleks, et võimaldada direktiiviga 
hõlmatud valdkondades rakendussätete 
kohandamist iga liikmesriigi konkreetse 
turu ja õigussüsteemi eripärale. Samuti on 
käesoleva direktiivi eesmärk koordineerida 
siseriiklikke eeskirju, mis käsitlevad 
juurdepääsu kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendusele, ning seepärast 
lähtutakse aluslepingu artikli 53 lõikest 1.
Kuna kõnealuses sektoris pakutakse 
teenuseid kogu liidus, põhineb käesolev 
direktiiv ka aluslepingu artiklil 62.

Or. de
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Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kindlustustooteid võivad turustada 
mitut tüüpi isikud või asutused, nagu 
agendid, maaklerid, "finantsettevõtjad" , 
kindlustusandjad, reisibürood ja 
autorendiettevõtted . Ettevõtjate võrdne 
kohtlemine ja klientide kaitse eeldavad, et 
käesolev direktiiv hõlmab kõiki neid
isikuid või asutusi.

(4) Kindlustustooteid võivad turustada 
mitut tüüpi isikud või asutused, nagu 
agendid, maaklerid, „finantsettevõtjad”, 
kindlustusandjad, reisibürood ja 
autorendiettevõtted.

Or. de

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Direktiivi 2002/92/EÜ kohaldamisel on 
saanud selgeks, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahenduse hõlbustamiseks 
tuleb paljusid sätteid veelgi täpsustada ning 
et tarbijakaitse huvides tuleb kõnealuse 
direktiivi reguleerimisala laiendada 
igasugusele kindlustoodete müügile, 
olenemata sellest, kas sellega tegelevad 
kindlustusvahendajad või kindlustusandjad. 
Seoses müügiga, järelmüügiga ja nõuete 
käsitlemisega tuleks uue direktiivi 
reguleerimisala laiendada kõigile 
kindlustustooteid otse müüvatele 
kindlustusandjatele samal alusel nagu 
kindlustusagentide ja-maaklerite puhul.

(5) Direktiivi 2002/92/EÜ kohaldamisel on 
saanud selgeks, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahenduse hõlbustamiseks 
tuleb paljusid sätteid veelgi täpsustada ning 
et tarbijakaitse huvides tuleb kõnealuse 
direktiivi reguleerimisala laiendada 
igasugusele kindlustoodete müügile
põhikutsetegevusena, olenemata sellest, 
kas sellega tegelevad kindlustusvahendajad 
või kindlustusandjad. Seoses müügiga, 
järelmüügiga ja nõuete käsitlemisega 
tuleks uue direktiivi reguleerimisala 
laiendada kõigile kindlustustooteid otse 
müüvatele kindlustusandjatele samal alusel 
nagu kindlustusagentide ja-maaklerite 
puhul.

Or. de
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Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et tagada samaväärne 
tarbijakaitse olenemata turustuskanalist, 
mille kaudu tarbijad kindlustustooteid 
ostavad (kas otse kindlustusandjalt või 
kaudselt vahendaja kaudu), peaks 
direktiivi reguleerimisala hõlmama mitte 
ainult kindlustusandjaid, vaid ka teisi 
turuosalisi, kes müüvad kindlustustooteid 
kõrvaltegevusena (nt reisibürood ja 
autorendiettevõtted ning kauba pakkujad, 
kes ei vasta erandi kohaldamise 
tingimustele).

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
isikute suhtes, kes aitavad (kas kliendi või 
kindlustusandja nimel) kindlustus- või 
edasikindlustuslepingut hallata ja käsitleda, 
sealhulgas nõuete kutsealane haldamine 
või kahju hindamine või nõuetele 
eksperdihinnangu andmine.

(7) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
isikute suhtes, kes aitavad (kas kliendi või 
kindlustusandja nimel) kindlustus- või 
edasikindlustuslepingut hallata ja käsitleda.

Or. de

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid ei tohiks kohaldada välja jäetud
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registreerimisnõudeid 
kindlustusvahendajate suhtes, kes 
tegelevad kindlustusvahendusega seoses 
teatavat liiki kindlustuslepingutega 
kõrvaltegevusena või seoses nõuete 
kutsealase haldamise või kahju hindamise 
või nõuetele eksperdihinnangu 
andmisega, tingimusel et asjaomased 
kindlustusvahendajad täidavad käesoleva 
direktiivi nõudeid seoses teadmiste, 
oskuste ja hea mainega ning 
kohaldatavaid teabe- ja 
äritegevusenõudeid, kusjuures pädevale 
asutusele on esitatud tegevuse 
deklaratsioon.

Or. de

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja tegeleb 
kindlustusvahendusega teenuste 
osutamise vabaduse alusel, kui
a) ta tegeleb kindlustus- või 
edasikindlustusvahendusega 
kindlustusvõtja või potentsiaalse 
kindlustusvõtja jaoks, kes elab või on 
registreeritud mõnes muus liikmesriigis 
kui vahendaja päritoluliikmesriik; ning
b) igasugune kindlustatav risk asub 
mõnes muus liikmesriigis kui vahendaja 
päritoluliikmesriik.
Kindlustus- või edasikindlustusvahendaja 
tegeleb kindlustus- või 
edasikindlustusvahendusega teenuste 
osutamise vabaduse alusel, kui ta säilitab 
pideva kohaloleku mõnes muus 
liikmesriigis kui päritoluliikmesriik.
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Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Oluline on tagada, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel ning otseste 
kindlustusandjate sellistel töötajatel, kes on 
seotud kindlustuslepingute 
ettevalmistamise, müügi ja müügijärgse 
tegevusega, on kõrge professionaalne tase 
ja pädevus. Seepärast peavad vahendaja 
ning otseste kindlustusandjate, 
autorendiettevõtete ja reisibüroode
töötajate, samuti nõuete haldamise või 
kahju hindamise või nõuetele 
eksperdihinnangu andmisega tegelevate 
isikute kutsealased teadmised vastama 
asjaomase tegevuse keerukusele. Tagada 
tuleb täiendusõpe.

(22) Oluline on tagada, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel ning otseste 
kindlustusandjate sellistel töötajatel, kes on 
seotud kindlustuslepingute 
ettevalmistamise, müügi ja müügijärgse 
tegevusega, on kõrge professionaalne tase 
ja pädevus. Seepärast peavad vahendaja 
ning otseste kindlustusandjate töötajate 
kutsealased teadmised vastama asjaomase 
tegevuse keerukusele. Tagada tuleb 
täiendusõpe. Vorm, sisu ja 
tõendamiskohustused peavad jääma 
liikmesriikide otsustada. Seejuures tuleb 
sektori- või kutseühingupõhised 
kutseõppesüsteemid sertifitseerida.

Or. de

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Tarbijatele tuleks eelnevalt anda selget 
teavet kindlustustooteid müüvate isikute 
staatuse ja nende saadava tasu kohta.
Tuleb ette näha kohustuslik staatuse 
avalikustamine Euroopa 
kindlustusvahendajate ja -andjate puhul.
Seda teavet tuleks tarbijale anda 
lepingueelses etapis. Eesmärk on 
avalikustada kindlustusandja ja -vahendaja 
seos (vajaduse korral) ning vahendaja 
saadava tasu struktuur ja sisu.

(30) Tarbijatele tuleks eelnevalt anda selget 
teavet kindlustustooteid müüvate isikute 
staatuse kohta. Tasub kaaluda, kas näha
ette kohustuslik staatuse avalikustamine 
Euroopa kindlustusvahendajate ja -andjate
puhul. Seda teavet tuleks tarbijale anda 
lepingueelses etapis. Nii on võimalik 
(vajaduse korral) avalikustada 
kindlustusandja ja -vahendaja seos.
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Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Investeerimistoote müüja ja ostja 
vaheliste huvide konfliktide 
vähendamiseks on oluline tagada 
kindlustusturustajate tasu piisav 
avalikustamine. Elukindlustustoodete
puhul peaks seega vahendaja ning 
kindlustusvahendaja või -andja töötaja 
olema kohustatud teavitama klienti oma 
tasustamisest enne müüki. Muude 
kindlustustoodete puhul kohaldatakse 
viieaastast üleminekuperioodi, kusjuures 
klienti tuleb teavitada õigusest nõuda 
sellist teavet ja seda tuleb kliendi taotluse 
korral anda.

(31) Kindlustustoodete puhul peaks 
vahendaja ning kindlustusvahendaja või -
andja töötaja olema kohustatud teavitama 
klienti enne müüki
kindlustusinvesteerimistoote kuludest ja
tasudest. Liikmesriigid võivad kehtestada 
avaldamiskohustusi, mis on käesoleva 
direktiivi nõuetest karmimad, tingimusel 
et erinevate müügi- ja vahendusviiside 
vahel säilitatakse võrdsed 
konkurentsitingimused, ning eeldusel et 
nende meetmetega kaasnev 
halduskoormus on taotletava 
tarbijakaitsega proportsionaalne.

Or. de

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Selleks et anda kliendile võrreldavat 
teavet kindlustusvahendusteenuste kohta, 
mida osutatakse olenemata sellest, kas 
klient ostab toote vahendaja kaudu või 
otse kindlustusandjalt, ja vältida 
konkurentsi moonutamist, mis tuleneb 
sellest, et teabenõuete täitmise vältimise 
eesmärgil eelistavad kindlustusandjad 
vahendajate kasutamise asemel müüa 
tooteid otse kliendile, tuleks ette näha, et 
ka kindlustusandjad peavad esitama 
klientidele, kellele nad otse 
kindlustusvahendusteenuseid osutavad, 

välja jäetud
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teavet tasu kohta, mida nad 
kindlustustoodete müügi eest saavad.

Or. de

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Vajaduse korral tuleks ebasobivate 
toodete müügi vältimiseks anda 
kindlustustoodete müügi korral ausaid ja 
pädevaid nõuandeid.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Oluline on, et klient teaks, kas 
vahendaja annab kliendile nõu paljude 
kindlustusandjate või üksnes mõne 
kindlustusandja pakutavate toodete kohta.

(35) Kliendile on oluline teada, kas 
vahendaja annab kliendile nõu paljude 
kindlustusandjate või üksnes mõne 
kindlustusandja pakutavate toodete kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Kuna tarbijad üha enam sõltuvad 
isiklikest soovitustest, on asjakohane lisada 
nõustamise määratlus. Enne nõuande 
andmist peaks kindlustusvahendaja- või 
andja hindama kliendi vajadusi, soove ja

(36) Kindlustustoodete üha suureneva 
keerukuse tõttu on tarbijate jaoks
asjakohane lisada nõustamise määratlus.
Enne nõuande andmist peaks 
kindlustusvahendaja- või andja hindama 
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rahalist olukorda. Kui vahendaja kinnitab, 
et ta nõustab paljude kindlustusandjate 
toodete suhtes, peaks ta tegema turul 
pakutavate toodete ausa ja piisavalt 
laiaulatusliku analüüsi. Lisaks peaksid 
kõik kindlustusvahendajad ja -andjad oma 
nõuannet põhjendama.

kliendi ootusi ja vajadusi seoses 
kindlustuskaitsega ning tema rahalist 
olukorda. Kui vahendaja kinnitab, et ta 
nõustab paljude kindlustusandjate toodete 
suhtes, peaks ta tegema turul pakutavate 
toodete ausa ja piisavalt laiaulatusliku 
analüüsi. Lisaks peaksid kõik 
kindlustusvahendajad ja -andjad oma 
nõuannet põhjendama.

Or. de

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Kehtestada tuleks ühtsed eeskirjad, et
anda kindlustustoodet müüvale isikule 
teatav valikuvõimalus seoses 
andmekandjaga, millel kogu teave 
esitatakse kliendile, et võimaldada 
kasutada elektroonilist teabevahetust, kui 
see on tehingu asjaolusid arvesse võttes 
asjakohane. Kliendile tuleks siiski anda 
võimalus saada see paberkandjal. Selleks et 
tarbijal oleks juurdepääs teabele, tuleks
kogu lepingueelne teave alati anda tasuta.

(38) Kehtestada tuleks ühtsed eeskirjad, et
lihtsustada valikut seoses andmekandjaga, 
millel ettenähtud teave kliendile
esitatakse, et võimaldada kasutada 
elektroonilist teabevahetust, kui see on 
tehingu asjaolusid arvesse võttes 
asjakohane. Kliendile tuleks siiski anda 
võimalus saada see paberkandjal. Selleks et 
tarbijal oleks juurdepääs teabele, peab
kogu lepingueelne teave olema tasuta
kättesaadav.

Or. de

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Käesolevas direktiivis tuleks 
täpsustada, millised peaksid olema 
kindlustusandjate ja kindlustusvahendajate 
miinimumkohustused klientide 
teavitamisel. Liikmesriigil peaks selles 
valdkonnas olema võimalus säilitada või 

(40) Käesolevas direktiivis tuleks 
täpsustada, millised peaksid olema 
kindlustusandjate ja kindlustusvahendajate 
miinimumkohustused klientide 
teavitamisel. Liikmesriigil peaks selles 
valdkonnas olema võimalus säilitada või 
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vastu võtta rangemaid sätteid, mida võib 
tema territooriumil 
kindlustusvahendustegevusega tegelevate 
kindlustusvahendajate ja -andjate suhtes 
kohaldada nende päritoluliikmesriigis 
kohaldatavatest sätetest sõltumata, 
tingimusel et need rangemad sätted 
vastavad liidu õigusele, sealhulgas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta 
direktiivile 2000/31/EÜ infoühiskonna 
teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti 
elektroonilise kaubanduse kohta siseturul 
(direktiiv elektroonilise kaubanduse 
kohta)16. Liikmesriik, kes teeb ettepaneku 
kohaldada ja kohaldab 
kindlustusvahendajaid ja kindlustustoodete 
müüki käsitlevaid sätteid lisaks käesoleva 
direktiivi sätetele, peaks tagama, et 
kõnealustest sätetest tulenev 
halduskoormus on proportsionaalne 
tarbijakaitsega. Tarbijakaitse huvides ja 
ebasobivate kindlustustoodete müügi 
vältimiseks peaks liikmesriikidel olema 
lubatud kohaldada erandkorras juhul, kui 
nad peavad seda vajalikuks ja 
proportsionaalseks, rangemaid nõudeid 
kindlustusvahendajate suhtes, kes 
tegelevad kindlustusvahendusega 
kõrvaltegevusena.

vastu võtta rangemaid sätteid, mida võib 
tema territooriumil 
kindlustusvahendustegevusega tegelevate 
kindlustusvahendajate ja -andjate suhtes 
kohaldada nende päritoluliikmesriigis 
kohaldatavatest sätetest sõltumata, 
tingimusel et need rangemad sätted 
vastavad liidu õigusele, sealhulgas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta 
direktiivile 2000/31/EÜ infoühiskonna 
teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti 
elektroonilise kaubanduse kohta siseturul 
(direktiiv elektroonilise kaubanduse 
kohta)16. Liikmesriik, kes teeb ettepaneku 
kohaldada ja kohaldab 
kindlustusvahendajaid ja kindlustustoodete 
müüki käsitlevaid sätteid lisaks käesoleva 
direktiivi sätetele, peaks tagama, et 
kõnealustest sätetest tulenev 
halduskoormus on piiratud.

Or. de

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(41) Kogu liidus kasutavad 
jaefinantsteenuste pakkujad laialdaselt 
ristmüüki. Ristmüük võib olla tarbijatele 
kasulik, kuid võib hõlmata ka 
müügitegevust, mille puhul tarbija huve ei 
võeta piisavalt arvesse. Näiteks võib teatav 
ristmüügitegevus või -toode, nimelt 

(41) Kogu liidus kasutavad 
jaefinantsteenuste pakkujad laialdaselt 
ristmüüki, mis on täiesti mõistlik.
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seosmüük, mille puhul kaks või enam 
finantsteenust müüakse paketina ning 
vähemalt üks neist teenustest või toodetest 
ei ole eraldi saadaval, moonutada 
konkurentsi ning avaldada negatiivset 
mõju tarbijate mobiilsusele ning nende 
suutlikkusele teha teadlik valik. Näiteks 
võib seosmüügina käsitada tarbijale 
kindlustusteenuse osutamisel 
arvelduskonto kohustuslikku avamist, 
kuhu tasutakse kindlustusmaksed, või 
liikluskindlustuslepingu sõlmimise 
kohustuslikku kaasamist juhul, kui 
tarbijale antakse auto ostu rahastamiseks 
tarbimislaenu. Ehkki toodete komplektina 
müümine, mille puhul kaks või enam 
finantsteenust või -toodet müüakse 
paketina, kuid kõiki teenuseid saab osta 
ka eraldi, võib samuti moonutada 
konkurentsi ja klientide võimet teha 
teadlikke valikuid, jätab see vähemalt 
kliendile valikuvõimaluse ning võib 
seetõttu vähem ohustada 
kindlustusvahendajate käesoleva direktiivi 
kohaste kohustuste täitmist. Konkurentsi 
edendamiseks ja tarbijatele 
valikuvõimaluse loomiseks tuleb selliste 
tavade kasutamist hoolikalt hinnata.

Or. de

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Finantsinstrumentide turgude 
direktiivi (MiFID II)17 kohaste 
investeerimistoodete alternatiivi või 
asendajana on klientidele sageli 
kättesaadavad investeeringutega seotud 
kindlustuslepingud. Investorite ühtse kaitse 
tagamiseks ja regulatiivse arbitraaži 
vältimiseks on oluline, et kindlustusega 
seotud jaeinvesteerimistoodete

(42) Finantsinstrumentide turgude 
direktiivi (MiFID II)17 kohaste 
investeerimistoodete alternatiivi või 
asendajana on klientidele sageli 
kättesaadavad investeeringutega seotud 
kindlustuslepingud. Investorite ühtse kaitse 
tagamiseks ja regulatiivse arbitraaži 
vältimiseks on oluline, et kindlustusega 
seotud jaeinvesteerimistoodete
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(kindlustusinvesteerimistooted, nagu on 
määratletud määruses investeerimistoodete 
põhiteabe dokumentide kohta) suhtes 
kohaldataks samasid äritegevuse eeskirju;
need hõlmavad asjakohast teavet 
käsitlevaid sätteid, sobivat nõuannet 
käsitlevaid nõudeid ja piiranguid hüvedele, 
samuti huvide konfliktide juhtimise 
nõudeid ja sõltumatute nõustajate puhul 
piiranguid tasu laadile. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ja 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 
peaksid tegema koostööd, et saavutada 
võimalikult suur ühtsus äritegevuse 
eeskirjades kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodete puhul, mille suhtes 
kohaldatakse suuniste abil
finantsinstrumentide turgude direktiivi
(MiFID II) või käesolevat direktiivi.
Kindlustusinvesteerimistoodete suhtes 
tuleb kohaldada nii käesoleva direktiivi 
nõudeid, mida kohaldatakse kõigi 
kindlustuslepingute suhtes (käesoleva 
direktiivi VII peatükk), kui ka rangemaid 
nõudeid, mida kohaldatakse 
kindlustusinvesteerimistoodete suhtes.
Seega peaksid isikud, kes tegelevad 
kindlustusvahendusega seoses 
kindlustusinvesteerimistoodetega, täitma 
kõigi kindlustuslepingute suhtes 
kohaldatavaid tegevusnõudeid ning 
kindlustusinvesteerimistoodete suhtes 
kohaldatavaid rangemaid nõudeid.

(kindlustusinvesteerimistooted, nagu on 
määratletud määruses investeerimistoodete 
põhiteabe dokumentide kohta) suhtes 
kohaldataks samasid äritegevuse eeskirju;
need hõlmavad asjakohast teavet 
käsitlevaid sätteid, sobivat nõuannet 
käsitlevaid nõudeid ja piiranguid hüvedele, 
samuti huvide konfliktide juhtimise 
nõudeid. Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ja 
Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 
peaksid tegema koostööd, et saavutada
käitumiseeskirjade võimalikult suur ühtsus 
kombineeritud jaeinvesteerimistoodete 
puhul, mille suhtes kohaldatakse suuniste 
abil finantsinstrumentide turgude direktiivi
(MiFID II) või käesolevat direktiivi.
Kindlustusinvesteerimistoodete suhtes 
tuleb kohaldada nii käesoleva direktiivi 
nõudeid, mida kohaldatakse kõigi 
kindlustuslepingute suhtes (käesoleva 
direktiivi VI peatükk), kui ka rangemaid 
nõudeid, mida kohaldatakse 
kindlustusinvesteerimistoodete suhtes.
Seega peaksid isikud, kes tegelevad 
kindlustusvahendusega seoses 
kindlustusinvesteerimistoodetega, täitma 
kõigi kindlustuslepingute suhtes 
kohaldatavaid tegevusnõudeid ning 
kindlustusinvesteerimistoodete suhtes 
kohaldatavaid rangemaid nõudeid.

Or. de

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Tagamaks, et kindlustusandjad ja 
kindlustusvahendusega tegelevad isikud 
täidavad käesoleva direktiivi ülesandeid 

(43) Tagamaks, et kindlustusandjad ja 
kindlustusvahendusega tegelevad isikud 
täidavad käesoleva direktiivi ülesandeid 
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ning et nende suhtes kohaldatakse kogu 
liidus samu sätteid, peaksid liikmesriigid 
nägema ette halduskaristused ja -meetmed, 
mis on tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Sanktsioonide ja meetmete 
ühtlustamiseks vaadati komisjoni 8. 
detsembri 2010. aasta teatise
(sanktsioonide tõhustamine finantsteenuste 
sektoris)18 raames läbi olemasolevad 
õigused ja nende praktiline kohaldamine.
Seepärast peaksid liikmesriikide 
kehtestatud halduskaristused ja -meetmed 
vastama teatavatele olulistele nõuetele 
seoses adressaatide, sanktsiooni või 
meetme kohaldamisel arvessevõetavate 
kriteeriumide, sanktsioonide ja meetmete 
avaldamise, sanktsioonide määramise 
peamiste õiguste ja rahaliste 
halduskaristuste suurusega.

ning et nende suhtes kohaldatakse kogu 
liidus samu sätteid, peaksid liikmesriigid 
nägema ette halduskaristused ja -meetmed, 
mis on tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Sanktsioonide ja meetmete 
ühtlustamiseks vaadati komisjoni 8. 
detsembri 2010. aasta teatise
(sanktsioonide tõhustamine finantsteenuste 
sektoris)18 raames läbi olemasolevad 
õigused ja nende praktiline kohaldamine.
Seepärast peaksid liikmesriikide 
kehtestatud halduskaristused ja -meetmed 
vastama teatavatele olulistele nõuetele 
seoses adressaatide, sanktsiooni või 
meetme kohaldamisel arvessevõetavate 
kriteeriumide, sanktsioonide ja meetmete 
avaldamise ning sanktsioonide määramise 
peamiste õigustega.

Or. de

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Käesoleva direktiivi eesmärkide 
saavutamiseks tuleks komisjonile anda 
volitused võtta aluslepingu artikli 290 
kohaselt vastu õigusakte, mis käsitlevad 
vahendaja piisavate teadmiste ja pädevuse 
määratlust, huvide konfliktide juhtimist, 
äritegevuse kohustusi seoses 
kindlustusega seotud 
jaeinvesteerimistoodetega ning 
sanktsioonidega seotud teabe esitamise 
korda ja vormi. Eriti tähtis on, et 
komisjon viiks ettevalmistuse ajal läbi 
nõutavad konsultatsioonid, kaasa arvatud 
ekspertidega. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 

välja jäetud
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Parlamendile ja nõukogule.

Or. de

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) ELi toimimise lepingu artiklite 290 ja 
291 kohaselt ja vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 
2010. aasta määruse (EL) nr 1094/2010 
(millega asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus-
ja Tööandjapensionide Järelevalve))19

artiklitele 10–15, peaks komisjon vastu 
võtma delegeeritud õigusaktid, nagu on 
sätestatud artiklis [8] seoses vahendaja 
piisavate teadmiste ja oskuste 
määratlusega, artiklites [17 ja 23] seoses 
huvide konfliktide juhtimisega ning 
artiklites [24 ja 25] seoses äritegevuse 
kohustustega, mis on seotud 
kindlustusega kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodetega, samuti 
rakenduslikud tehnilised standardid, nagu 
on sätestatud artiklis [30] seoses 
sanktsioonidega seotud teabe esitamise 
korra ja vormiga. Kõnealuste delegeeritud 
õigusaktide ja rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud töötab välja EIOPA.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Käesolev direktiiv tuleks läbi vaadata 
viis aastat pärast direktiivi jõustumise 

(56) Käesolev direktiiv tuleks läbi vaadata 
viis aastat pärast direktiivi jõustumise 
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kuupäeva, et võtta arvesse turu 
suundumusi, samuti suundumusi liidu 
õiguse muudes valdkondades või 
liikmesriikide kogemusi liidu õiguse 
rakendamisel, eelkõige seoses direktiiviga 
2003/41EÜ hõlmatud toodetega.

kuupäeva, et võtta arvesse turu 
suundumusi, samuti suundumusi liidu 
õiguse muudes valdkondades või 
liikmesriikide kogemusi liidu õiguse 
rakendamisel.

Or. de

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
liikmesriigis registreeritud või seal end 
registreerida soovivate füüsiliste ja 
juriidiliste isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendustegevuse 
alustamist ja jätkamist , sealhulgas nõuete 
kutsealast haldamist ja kahju hindamist
käsitlevad eeskirjad.

1. Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
liikmesriigis registreeritud või seal end 
registreerida soovivate füüsiliste ja 
juriidiliste isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendustegevuse 
alustamist ja jätkamist käsitlevad eeskirjad.

Or. de

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt e – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kindlustus täiendab mistahes pakkuja 
pakutavat kaupa , kui selline kindlustus 
hõlmab kõnealuse pakkuja tarnitavate 
kaupade riknemise, kadumise või hävimise 
riski;

i) kindlustus täiendab mistahes pakkuja 
pakutavat toodet või osutatavat teenust, 
kui selline kindlustus hõlmab kõnealuse 
pakkuja tarnitavate kaupade riknemise, 
kadumise või hävimise riski; või

Or. de
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Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt e – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) pagasi hävimise või kadumise ja muid 
asjaomaselt pakkujalt tellitud reisiga 
seotud riske, isegi kui kindlustus hõlmab 
elukindlustus- või vastutusriske, 
tingimusel et see kindlustuskaitse üksnes 
täiendab kõnealuse reisiga seotud riske 
hõlmavat peamist kindlustuskaitset; või 

Or. de

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt e – alapunkt iii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) pagasi hävimise või kadumise ja muid 
renditud sõidukiga seotud riske, kaasa 
arvatud sõitjate vigastuste riski, 
tingimusel et see kindlustuskaitse üksnes 
täiendab kõnealuse rentimisega seotud 
riske hõlmavat peamist kindlustuskaitset;

Or. de

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „kindlustusandja” – ettevõtja, kes on 
saanud ametliku tegevusloa direktiivi
73/239/EMÜ artikli 6 või direktiivi 
79/267/EMÜ artikli 6 kohaselt;

1. „kindlustusandja” – elukindlustus- või 
kahjukindlustusandja, kes on saanud 
tegevusloa vastavalt direktiivi
2009/138/EÜ artiklile 14;

Or. de



PE502.060v01-00 22/65 PR\922352ET.doc

ET

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. „edasikindlustusandja” – ettevõtja, kes 
on saanud ametliku tegevusloa direktiivi
2005/68/EÜ artikli 3 kohaselt;

2. „edasikindlustusandja” – ettevõtja,
kellele on antud vastavalt direktiivi
2009/138/EÜ artiklile 14 luba tegeleda 
edasikindlustustegevusega;

Or. de

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „kindlustusvahendus” –
kindlustuslepingutega seotud nõustamine, 
kindlustuslepingute soovitamine, 
ettevalmistamine või sõlmimine või nende 
haldamisel ja täitmisel abistamine, eelkõige 
juhul, kui tegemist on nõuetega , samuti 
nõuete kutsealane haldamine ja kahju 
hindamine. Kõnealuseid tegevusi 
käsitatakse kindlustusvahendusena ka 
juhul, kui nendega tegelevad 
kindlustusandjad ilma kindlustusvahendaja 
sekkumiseta.

3. „kindlustusvahendus” –
kindlustuslepingutega seotud nõustamine, 
kindlustuslepingute soovitamine, 
ettevalmistamine või sõlmimine või nende 
haldamisel ja täitmisel abistamine, eelkõige 
juhul, kui tegemist on nõuetega.
Kõnealuseid tegevusi käsitatakse 
kindlustusvahendusena ka juhul, kui 
nendega tegelevad kindlustusandjad ilma 
kindlustusvahendaja sekkumiseta.
Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
käsitatakse kindlustusvahendusena kõiki 
järgmisi tegevusi:
teabe andmine ühe või mitme 
kindlustuslepingu kohta kriteeriumide 
alusel, mille klient valib veebisaidi või 
muude andmekandjate kaudu, samuti 
kindlustustoodete pingerea koostamine 
või kindlustusmakse vähendamine, kui 
kliendil on võimalus seejärel vahetult 
leping sõlmida.

Or. de
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Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. „edasikindlustusvahendus” –
edasikindlustuslepingutega seotud 
nõustamine, kindlustuslepingute 
soovitamine, ettevalmistamine või 
sõlmimine või nende haldamisel ja 
täitmisel abistamine, eelkõige juhul, kui
tegemist on nõuetega ,samuti nõuete 
kutsealane haldamine ja kahju 
hindamine. Kõnealuseid tegevusi 
käsitatakse edasikindlustusvahendusena ka 
juhul, kui nendega tegelevad 
edasikindlustusandjad ilma 
edasikindlustusvahendaja sekkumiseta.

6. „edasikindlustusvahendus” – kindlustus-
ja edasikindlustuslepingutega seotud 
nõustamine, selliste kindlustuslepingute 
soovitamine, ettevalmistamine või 
sõlmimine või nende haldamisel ja 
täitmisel abistamine, eelkõige juhul, kui 
tegemist on nõuetega. Kõnealuseid 
tegevusi käsitatakse 
edasikindlustusvahendusena ka juhul, kui 
nendega tegelevad edasikindlustusandjad 
ilma edasikindlustusvahendaja 
sekkumiseta.

Or. de

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „edasikindlustusvahendaja” – füüsiline 
või juriidiline isik, kes ei ole 
edasikindlustusandja ja kes tasu eest 
alustab või jätkab 
edasikindlustusvahendust;

7. „edasikindlustusvahendaja” – füüsiline 
või juriidiline isik, kes ei ole 
edasikindlustusandja või viimase töötaja ja 
kes tasu eest alustab või jätkab 
edasikindlustusvahendust;

Or. de

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. „seotud kindlustusvahendaja” - isik, kes 
tegeleb kindlustusvahendustegevusega ühe 

8. „seotud kindlustusvahendaja” – isik, kes 
tegeleb kindlustusvahendustegevusega ühe 
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või mitme kindlustusandja või -vahendaja 
eest ja nimel ja kes tegutseb täielikult 
kõnealuste kindlustusandjate või -
vahendajate vastutusel , tingimusel et 
kindlustusvahendajad, kelle vastutusel isik 
tegutseb, ei tegutse ise teise 
kindlustusandja või -vahendaja vastutusel;

või, kui kindlustustooted omavahel ei 
konkureeri, mitme kindlustusandja või -
vahendaja eest ja nimel, kuid kes ei kogu 
kindlustusmakseid ega kliendile 
ettenähtud summasid ja kes tegutseb 
täielikult kõnealuste kindlustusandjate või -
vahendajate vastutusel, tingimusel et 
kindlustusvahendajad, kelle vastutusel isik 
tegutseb, ei tegutse ise teise 
kindlustusandja või -vahendaja vastutusel;

Or. de

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „nõustamine” – soovituse andmine 
kliendile kliendi soovil või kindlustusandja 
või -vahendaja algatusel;

9. „nõustamine” – isikliku soovituse 
andmine kliendile kliendi soovil või 
kindlustusandja või -vahendaja algatusel;

Or. de

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. „suured riskid” – direktiivi
73/239/EMÜ artikli 5 punktis d
määratletud riskid;

11. „suured riskid” – direktiivi
2009/138/EÜ artikli 13 punktis 27
määratletud riskid;

Or. de

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 15
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „ristmüük” – kindlustusteenuse või -
toote pakkumine koos mõne muu teenuse 
või tootega paketi osana või muu lepingu 
või paketi tingimusena;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) „tasu” – mis tahes vahendustasu, 
teenustasu, tasu või muu makse,
sealhulgas mis tahes majanduslik kasu,
mida antakse või saadakse seoses 
kindlustusvahendustegevusega;

(18) „tasu” – mis tahes vahendustasu, 
teenustasu, tasu või muu makse, mida 
antakse või saadakse seoses 
kindlustusvahendustegevusega;

Or. de

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) „komplektina müük” – ühe või mitme 
kõrvalteenuse pakkumine paketina koos 
kindlustusteenuse või -tootega, kui 
kõnealune kindlustusteenus või -toode on 
kliendile eraldi kättesaadav, kuid mitte 
tingimata samadel tingimustel, kui 
komplektis kõrvalteenustega;

(20) „komplektina müük” – ühe või mitme 
kõrvalteenuse pakkumine paketina koos 
kindlustusteenuse või -tootega, kui 
kõnealune kindlustusteenus või -toode on 
kliendile eraldi kättesaadav, kuid mitte 
tingimata samadel tingimustel, kui 
komplektis teenustega;

Or. de
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Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) „toode” – kindlustusleping, mis 
katab ühe või mitu riski;

Or. de

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud artiklis 4 sätestatud juhul, 
registreerib kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad pädev asutus 
nende päritoluliikmesriigis. Direktiivide 
73/239/EMÜ, 2002/83/EÜ ja 2005/68/EÜ 
kohaselt liikmesriikides registreeritud
kindlustusandjaid ja nende töötajaid ei pea 
uuesti registreerima käesoleva direktiivi 
kohaselt.

Kindlustus- ja edasikindlustusvahendajad
registreerib pädev asutus nende 
päritoluliikmesriigis. Direktiivide 
73/239/EMÜ, 2002/83/EÜ ja 2005/68/EÜ 
kohaselt liikmesriikides registreeritud
kindlustus- ja edasikindlustusandjaid ja 
nende töötajaid ei pea uuesti registreerima 
käesoleva direktiivi kohaselt.

Or. de

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

EIOPA loob ja avaldab oma veebilehel 
ühtse elektroonilise registri, mis sisaldab 
andmeid kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajate kohta, kes on 
teatanud kavatsusest tegeleda piiriülese 
äritegevusega vastavalt IV peatükile. 
Selleks esitavad liikmesriigid EIOPA-le 
asjaomast teavet viivitamata. Kõnealuses 
registris on hüperlink iga liikmesriigi 

EIOPA loob ja avaldab oma veebilehel 
ühtse elektroonilise registri, mis sisaldab 
andmeid kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajate kohta, kes on 
teatanud kavatsusest tegeleda piiriülese 
äritegevusega vastavalt IV peatükile. 
Selleks esitavad liikmesriigid EIOPA-le 
asjaomast teavet viivitamata. Kõnealuses 
registris on hüperlink iga liikmesriigi 
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asjaomase pädeva asutuse veebilehele. 
Kõnealune register sisaldab linke kõigi 
liikmesriikide pädevate asutuste 
veebilehtedele ja kõnealustelt 
veebilehtedelt on juurdepääs registrile.

asjaomase pädeva asutuse veebilehele. 
Kõnealune register sisaldab linke kõigi 
liikmesriikide pädevate asutuste 
veebilehtedele ja kõnealustelt 
veebilehtedelt on juurdepääs registrile. 
EIOPA-l on juurdepääsuõigus seal 
salvestatud andmetele. EIOPA-l ja 
pädevatel asutustel on õigus salvestatud 
andmeid muuta. Andmesubjektidel, kelle 
isikuandmeid salvestada ja vahetada 
võidakse, on õigus juurdepääsule ja 
asjakohasele teabele.

Or. de

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Registreeritud kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad võivad 
alustada ja jätkata kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendustegevust 
ühenduse piires nii asutamisvabaduse kui 
ka teenuste osutamise vabaduse alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 b. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
vahendajad, kes on juba registreeritud 
direktiivi 2002/92/EÜ (esimene 
kindlustusvahenduse direktiiv) sätete 
kohaselt, ei pea end uuesti registreerima.

Or. de
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Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 välja jäetud
Deklareerimismenetlus 

kindlustusvahendusega tegelemiseks 
kõrvaltegevusena; nõuete kutsealane 

haldamine või kahju hindamise teenused

1. Artiklis 3 sätestatud 
registreerimisnõudeid ei kohaldata 
kindlustusvahendaja suhtes, kes tegeleb 
kindlustusvahendusega kõrvaltegevusena, 
tingimusel et tema tegevus vastab 
järgmistele tingimustele:
(a) kindlustusvahendaja põhikutsetegevus 
ei ole kindlustusvahendus;
(b) kindlustusvahendaja ainult vahendab 
teatavaid kindlustustooteid, mis 
täiendavad toodet või teenust, ja märgib 
need deklaratsioonis;
(c) asjaomased kindlustustooted ei kata 
elukindlustus- või vastutusriske, välja 
arvatud juhul, kui kõnealune 
kindlustuskate on peamise 
kindlustuskattega juhuslikult kaasaskäiv.
2. Artiklis 3 sätestatud 
registreerimisnõudeid ei kohaldata 
kindlustusvahendajate suhtes, kelle ainus 
tegevus on nõuete kutsealane haldamine 
või kahju hindamise teenuste osutamine.
3. Iga kindlustusvahendaja, kelle suhtes 
kohaldatakse käesoleva artikli lõikeid 1 ja 
2, esitab oma päritoluliikmesriigi pädevale 
asutusele deklaratsiooni, millega teatab 
pädevale asutusele oma isikuandmed, 
aadressi ja kutsealased tegevused.
4. Vahendajate suhtes, kelle suhtes 
kohaldatakse käesoleva artikli lõikeid 1 ja 
2, kohaldatakse käesoleva direktiivi I, III, 
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IV, V, VII ja IX peatükki ning artikleid 15 
ja 16.

Or. de

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlustus- ja edasikindlustusvahendajatel, 
sealhulgas nendel, kes tegelevad 
vahendusega kõrvaltegevusena, isikutel, 
kes tegelevad nõuete kutsealase 
haldamisega, kahju hindamisega või 
nõuetele eksperdihinnangu andmisega, ja 
kindlustusandjate töötajatel, kes tegelevad 
kindlustusvahendustegevusega peavad 
olema kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja või kindlustus-
või edasikindlustusandja 
päritoluliikmesriigi kindlaksmääratud 
asjakohased teadmised ja oskused, et täita 
oma tööülesandeid ja kohustusi, ja 
asjakohane kutsealane kogemus, mis 
vastab vahendatavate toodete keerukusele.

Kindlustus- ja edasikindlustusvahendajatel, 
sealhulgas nendel, kes tegelevad 
vahendusega kõrvaltegevusena ja 
kindlustusandjate töötajatel, kes tegelevad 
kindlustusvahendustegevusega, peavad 
olema kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja või kindlustus-
või edasikindlustusandja 
päritoluliikmesriigi kindlaksmääratud 
asjakohased teadmised ja oskused, et täita 
oma tööülesandeid ja kohustusi.

Or. de

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad ning 
kindlustusandjate töötajad, kes tegelevad 
kindlustusvahendustegevusega, 
ajakohastavad oma teadmisi ja oskusi 
pideva kutsealase arendamise teel, et 
säilitada piisaval tasemel pädevus.

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad teadmisi ja oskusi 
käsitlevaid nõudeid kohandada vastavalt 
konkreetsele kindlustus- või 
edasikindlustustegevusele ja 
vahendatavatele toodetele, eelkõige juhul, 
kui vahendaja põhikutsetegevus on muu 
kui kindlustusvahendus. Sellisel juhul võib 
see vahendaja tegelda 
kindlustusvahendusega ainult siis, kui 
käesoleva artikli tingimustele vastav 
kindlustusvahendaja või kindlustusandja 
on võtnud endale täieliku vastutuse 
asjaomase vahendaja tegevuse eest. 
Liikmesriigid võivad ette näha, et artikli 3 
lõike 1 teises lõigus nimetatud juhtudel 
peab kindlustusandja või -vahendaja 
kontrollima, kas vahendajate teadmised ja 
oskused vastavad käesoleva lõike esimeses 
lõigus sätestatud tingimustele, ja vajaduse 
korral võimaldama sellistele vahendajatele 
väljaõpet, mis vastab vahendajate 
müüdavaid tooteid käsitlevatele nõuetele.

Liikmesriigid kohandavad teadmisi ja 
oskusi käsitlevaid nõudeid vastavalt 
konkreetsele kindlustus- või 
edasikindlustustegevusele ja 
vahendatavatele toodetele, eelkõige juhul, 
kui vahendaja põhikutsetegevus on muu 
kui kindlustusvahendus. Liikmesriigid 
võivad ette näha, et artikli 3 lõike 1 teises 
lõigus nimetatud juhtudel ja 
kindlustusandjate töötajate puhul, kes 
tegelevad kindlustusvahendusega, peab 
kindlustusandja või -vahendaja 
kontrollima, kas vahendajate teadmised ja 
oskused vastavad käesoleva lõike esimeses 
lõigus sätestatud tingimustele, ja vajaduse 
korral võimaldama sellistele vahendajatele 
väljaõpet, mis vastab vahendajate 
müüdavaid tooteid käsitlevatele nõuetele.

Or. de

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kindlustus- ja edasikindlustusvahendajatel 
ning kindlustusandjate töötajatel, kes 
tegelevad kindlustusvahendusega, peab 
olema hea maine. Miinimumnõue on, et 
nad ei tohi olla kohtulikult ega muul 

Kindlustus- ja edasikindlustusvahendajatel 
ning kindlustusandjate töötajatel, kes 
tegelevad kindlustusvahendusega, peab 
olema hea maine. Miinimumnõue on, et 
nad ei tohi olla kohtulikult ega muul 



PR\922352ET.doc 31/65 PE502.060v01-00

ET

samaväärsel viisil siseriiklikult karistatud 
seoses varavastaste või muude 
finantstegevusega seotud kuritegudega ja 
nad ei tohi olla kuulutatud pankrotis 
olevaks, kui neid ei ole siseriiklike 
õigusaktide kohaselt rehabiliteeritud.

samaväärsel viisil siseriiklikult karistatud 
seoses varavastaste või muude 
finantstegevusega seotud kuritegudega.

Or. de

Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel peab olema 
kogu liidu territooriumi hõlmav erialane 
vastutuskindlustus või kutsealasest 
ettevaatamatusest tingitud kohustuste 
katmiseks ettenähtud muu võrreldav 
tagatis, mille summa on vähemalt
1 120 000 eurot nõude kohta ja kokku
1 680 000 eurot aastas kõigi nõuete kohta, 
kui kindlustusandja, edasikindlustusandja 
või muu ettevõtja, kelle nimel kindlustus-
või edasikindlustusvahendaja tegutseb või 
on volitatud tegutsema, ei ole juba andnud 
sellist kindlustust või samaväärset tagatist 
või kui selline ettevõtja ei ole endale 
võtnud täielikku vastutust vahendaja 
tegevuse eest.

3. Kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel peab olema 
kogu liidu territooriumi hõlmav erialane 
vastutuskindlustus või kutsealasest 
ettevaatamatusest tingitud kohustuste 
katmiseks ettenähtud muu võrreldav 
tagatis, mille summa on vähemalt
1.000.000 eurot nõude kohta ja kokku
2.000.000 eurot aastas kõigi nõuete kohta, 
kui kindlustusandja, edasikindlustusandja 
või muu ettevõtja, kelle nimel kindlustus-
või edasikindlustusvahendaja tegutseb või 
on volitatud tegutsema, ei ole juba andnud 
sellist kindlustust või samaväärset tagatist 
või kui selline ettevõtja ei ole endale 
võtnud täielikku vastutust vahendaja 
tegevuse eest.

Or. de

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte. Kõnealustes delegeeritud 

8. Liikmesriigid määravad kindlaks
järgmise:
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õigusaktides määratakse kindlaks
järgmine:

Or. de

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajate ning 
kindlustusandjate kindlustusvahendusega 
tegelevate töötajate piisavate teadmiste ja 
oskuste, eelkõige kutsekvalifikatsiooni 
taseme vastastikusel tunnustamisel 
peavad vastuvõtvad liikmesriigid 
tunnustama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. aprilli 2008. aasta soovituse 
(Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 
loomise kohta elukestva õppe valdkonnas) 
alusel loodud Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku kohasel 
kolmandal või kõrgemal tasemel 
akrediteeritud riiklikku 
kutsekvalifikatsiooni kui tõendit selle 
kohta, et kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja täidab 
teadmiste ja oskustega seotud nõudeid, 
mis on vastavalt käesolevale direktiivile 
registreerimise tingimus.

Or. de

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad asjakohased,
tõhusad , erapooletud ja sõltumatud 
kaebuste ja õiguskaitse menetlused

1. Liikmesriigid tagavad asjakohased, 
tõhusad, erapooletud ja sõltumatud 
kaebuste ja õiguskaitse menetlused 



PR\922352ET.doc 33/65 PE502.060v01-00

ET

kindlustusvahendajate ja klientide ning 
kindlustusandjate ja klientide vaheliste 
vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, 
kasutades vajaduse korral juba 
olemasolevaid asutusi. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et kindlustusandjad ja -
vahendajad osalevad vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlustes, kui täidetud on 
järgmised tingimused:

kindlustusvahendajate ja klientide ning 
kindlustusandjate ja klientide vaheliste 
vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, 
kasutades vajaduse korral juba 
olemasolevaid asutusi. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et kindlustusandjad ja -
vahendajad osalevad vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlustes.

Or. de

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) menetluse tulemusel tehakse otsuseid, 
mis ei ole siduvad;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) vaidluse lahendamise alternatiivse 
menetluse ajaks peatatakse vaidlusaluse 
küsimuse kohtusse esitamise aegumine;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) menetluse ajaks peatatakse nõude välja jäetud
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kohta esitatava ettekirjutuse tegemise 
aegumine;

Or. de

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) menetlus on tasuta või mõõdukalt 
kulukas;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) elektroonilised vahendid ei ole 
osapooltele ainus võimalus juurdepääsuks 
menetlusele ning

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) erandjuhtudel, kui olukorra 
kiireloomulisus nõuab, on võimalik võtta 
ajutisi meetmeid. 

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et klientidega 
või klientide jaoks kindlustusvahendusega 
tegeledes tegutseb kindlustusvahendaja või 
-andja ausalt, õiglaselt ja professionaalselt 
oma klientide parimates huvides.

1. Liikmesriigid nõuavad, et klientidega 
või klientide jaoks kindlustusvahendusega 
tegeledes tegutseb kindlustusvahendaja või 
-andja professionaalselt oma klientide 
huvides.

Or. de

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlustusvahendaja või -andja poolt 
klientidele või potentsiaalsetele klientidele 
suunatud kogu teave, sealhulgas 
reklaamteated, on õiglased, selged ja mitte 
eksitavad. Reklaamteated on selgesti 
sellistena identifitseeritavad.

2. Kindlustusvahendaja või -andja poolt 
klientidele või potentsiaalsetele klientidele 
suunatud kogu teave, sealhulgas 
reklaamteated, on selged ja mitte eksitavad.
Reklaamteated on selgesti sellistena 
identifitseeritavad.

Or. de

Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kas ta annab või ei anna mis tahes 
laadi nõu müüdavate kindlustustoodete 
kohta;

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt a – punkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) kas vahendaja esindab klienti või 
tegutseb kindlustusandja jaoks ja tema 
nimel;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kas ta annab või ei anna mis tahes 
laadi nõu müüdavate kindlustustoodete 
kohta;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Liikmesriigid võivad ette näha või 
säilitada kindlustusvahendajatele ja 
kindlustusandjate töötajatele käesoleva 
direktiivi nõuetest karmimad 
avaldamiskohustused, tingimusel et 
erinevate müügi- ja vahendusviiside vahel 
säilitatakse võrdsed 
konkurentsitingimused, ning eeldusel et 
nende meetmetega kaasnev 
halduskoormus on taotletava 
tarbijakaitsega proportsionaalne.
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Or. de

Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) seoses kindlustuslepinguga saadud 
tasu laad;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kui vahendaja saab mis tahes teenus-
või vahendustasu, pakutava või kaalutava 
kindlustustootega seotud tasu 
kogusumma, või kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise alus;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kui vahendustasu põhineb selliste 
kokkulepitud eesmärkide või künniste 
saavutamisel, mis on seotud vahendaja 
tegevusega kindlustusandja juures, 
eesmärgid või künnised, samuti nende 
saavutamisel makstavad summad.

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui vahendaja tasustamine on teenus-
või vahendustasu vormis, teeb viis aastat 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest 
erandina lõike 1 punktist f selliste 
kindlustuslepingute vahendaja, mis ei 
kuulu direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 
osutatud mis tahes liiki, enne mis tahes 
sellise kindlustuslepingu sõlmimist 
järgmist:

välja jäetud

(a) kliendi taotluse korral esitab kliendile 
summa või juhul, kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise aluse;
(b) teavitab klienti õigusest nõuda punktis 
a osutatud teavet.

Or. de

Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kliendi taotluse korral esitab kliendile 
summa või juhul, kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise aluse;

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teavitab klienti õigusest nõuda punktis 
a osutatud teavet.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Samuti teavitab kindlustusandja või -
vahendaja klienti mis tahes sellise 
muutuvtasu laadist ja sellise muutuvtasu 
arvutamise alusest, mida saab tema 
töötaja asjaomaste kindlustustoodete 
turustamise ja haldamise eest.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui klient peab pärast 
kindlustuslepingu sõlmimist tegema 
kindlustuslepingu alusel mis tahes
makseid, avalikustab kindlustusandja või 
-vahendaja vastavalt käesolevale artiklile 
iga sellise makse.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte. Kõnealustes delegeeritud 
õigusaktides määratakse kindlaks 
järgmine:

välja jäetud

(a) kuidas kliendile avalikustatakse 
vahendaja tasu, sealhulgas tingimuslik 
vahendustasu, nagu on osutatud 
käesoleva artikli lõike 1 punktides f ja g 
ning lõikes 2;
(b) asjakohased kriteeriumid, mille alusel 
määratakse kindlaks kõigi teenus- või 
vahendustasude või nende kombinatsiooni 
arvutamise alus;
(c) meetmed, mida kindlustusvahendajad 
ja -andjad peaksid mõistlike eelduste 
kohaselt võtma, et avalikustada kliendile 
oma tasu.

Or. de

Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) asjaomase kliendi nõudmised ja 
vajadused;

a) asjaomase kliendi ootused ja vajadused
seoses kindlustuskaitsega;

Or. de

Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kui kliendile antakse konkreetse 
kindlustustoote kohta nõu, põhjendama 
neid nõuandeid kliendile.

b) põhjendama kliendile konkreetse 
kindlustustoote kohta antud nõuandeid.

Or. de

Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõike 1 punkti b ei kohaldata, kui 
klient
a) nõustamisest selgesõnaliselt loobub või
b) kasutab lepingu sõlmimiseks eranditult 
sidevahendeid, välja arvatud juhul, kui ta 
teatab selgesõnaliselt, et soovib 
nõustamist.

Or. de

Muudatusettepanek 77
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktides a ja b osutatud 
andmeid kohandatakse vastavalt 
pakutava kindlustustoote keerukusele ja
kliendiga seotud finantsriski tasemele .

2. Lõike 1 punktides a ja b osutatud 
andmeid kohandatakse vastavalt 
pakutava kindlustustoote keerukusele,
kliendiga seotud finantsriski tasemele ja 
kliendi valitud müügikanalile.

Or. de

Muudatusettepanek 78
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hoolimata sellest, kas nõu on antud või 
mitte, esitab kindlustusvahendaja või -
andja enne lepingu sõlmimist kliendile 
kindlustustoote kohta arusaadavas vormis 
asjakohase teabe, võttes arvesse 
kindlustustoote keerukust ja kliendi tüüpi, 
et klient saaks teha teadliku otsuse.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artiklites 16, 17 ja 18 nimetatud teavet 
ei pea andma, kui kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja vahendab suurte riskide 
kindlustust, kui vahendamisega tegeleb 
edasikindlustusvahendaja või -andja või 
seoses lisas kindlaks määratud kutseliste 
klientidega .

1. Artiklites 16, 17 ja 18 nimetatud teavet 
ei pea andma, kui kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja vahendab suurte riskide 
kindlustust või kui vahendamisega tegeleb 
edasikindlustusvahendaja või -andja.

Or. de

Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid lubavad komplektina 
müüki, kuid mitte seosmüüki.

1. Liikmesriigid lubavad komplektina 
müüki ja seosmüüki.

Or. de
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Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid lubavad võlausaldajatel 
seada laenu andmise tingimuseks 
laenukindlustuslepingu sõlmimise ning 
keelduda laenu andmisest tarbijale, kes ei 
sõlmi ei võlausaldaja ega ühegi muu 
pakkujaga lepingut laenukindlustuse 
kohta, mis on samalaadne nagu 
võlausaldaja poolt eelistatava pakkuja 
kindlustustoode. Peale selle lubavad 
liikmesriigid pakkuda turul tooteid, mis 
pakuvad kindlustuskaitset ühe või mitme 
riski vastu.

Or. de

Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kindlustusteenust või -toodet 
pakutakse koos muu teenuse või tootega 
paketina, pakub kindlustusandja ja 
vajaduse korral kindlustusvahendaja 
kliendile võimalust osta paketi komponenti 
eraldi ja teavitab klienti sellisest 
võimalusest ning esitab teavet paketi iga 
sellise komponendi kulude ja tasude kohta, 
mida võib osta paketina või sellest eraldi.

2. Kui kindlustusteenust või -toodet 
pakutakse koos muu teenuse või tootega 
paketina, peaks kindlustusandja ja vajaduse 
korral kindlustusvahendaja andma
kliendile teada võimalusest osta paketi 
komponenti eraldi ja esitab teavet paketi 
iga sellise komponendi kulude ja tasude 
kohta, mida võib osta paketina või sellest 
eraldi.

Or. de

Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. EIOPA töötab hiljemalt 31. detsembriks 
[20XX] välja suunised ristmüügitegevuse 
hindamiseks ja järelevalveks ning märgib 
eelkõige ära olukorrad, kus 
ristmüügitegevus ei vasta artiklite 16, 17 
ja 18 või käesoleva artikli lõike 1 
kohastele kohustustele.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 33 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täpsustatakse järgmist:

välja jäetud

(a) meetmed ning tõhusad 
organisatsioonilised ja haldusmenetlused, 
mida kindlustusvahendajad ja -andjad 
peaksid põhjendatult eeldades võtma, et 
tuvastada, vältida, juhtida ja avalikustada 
huvide konfliktid 
kindlustusvahendusteenuse osutamisel;
(b) asjakohased kriteeriumid selliste 
huvide konfliktide liikide 
kindlakstegemiseks, mille olemasolu võib 
kahjustada kindlustusvahendajate või -
andjate klientide või potentsiaalsete 
klientide huve.

Or. de

Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et klientidega 
või klientide jaoks kindlustusvahendusega 
tegeledes tegutseb kindlustusvahendaja 
või -andja ausalt, õiglaselt ja 
professionaalselt kooskõlas oma klientide 
parimate huvidega ning järgib eelkõige 
käesolevas artiklis ja artiklis 25 sätestatud 
põhimõtteid.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kindlustusvahendaja või -andja poolt 
klientidele või potentsiaalsetele klientidele 
suunatud kogu teave, sealhulgas 
reklaamteated, on õiglased, selged ja mitte 
eksitavad. Reklaamteated on selgesti 
sellistena identifitseeritavad.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui kindlustusvahendaja või -andja 
teatab kliendile, et kindlustusnõustamine 
on sõltumatu, teeb kindlustusvahendaja 
või -andja järgmist:

välja jäetud

(a) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid kindlustustooteid. 
Kindlustustooteid tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning nende puhul ei 
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tuleks piirduda kindlustustoodetega, mille 
on emiteerinud või mida pakuvad 
üksused, kellel on märkimisväärne seos 
kindlustusvahendaja või -andjaga; ning
(b) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

Or. de

Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte seoses meetmetega, millega 
tagatakse, et kindlustusvahendajad ja -
andjad järgivad käesoleva artikli kohaseid 
põhimõtteid, kui tegelevad seoses oma 
klientidega kindlustusvahendusega. 
Kõnealustes delegeeritud õigusaktides 
määratakse kindlaks järgmine:

välja jäetud

(a) kliendile või potentsiaalsele kliendile 
pakutavate või osutatavate teenuste laad, 
võttes arvesse tehingute liiki, objekti, 
mahtu ja sagedust; ning
(b) pakutavate või kaalutavate toodete 
laad, sealhulgas eri liiki kindlustustooted.

Or. de

Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid võivad jätta kehtima 
täiendavad meetmed või neid kehtestada, 
kuid nende meetmetega kaasnev 
halduskoormus peab olema taotletava 
tarbijakaitsega proportsionaalne.

Or. de

Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et 
kindlustusvahenduse osutamisel 
nõustamiseta müügi puhul paluvad
kindlustusvahendajad ja kindlustusandjad
kliendilt või potentsiaalselt kliendilt sellise 
teabe esitamist kliendi või potentsiaalse 
kliendi teadmiste ja kogemuste kohta 
investeerimise valdkonnas, mis on 
asjakohane arvestades konkreetset liiki 
pakutavat või nõutavat toodet või teenust,
et kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja saaks hinnata, kas 
kavandatud kindlustusteenus või -toode on 
kliendi jaoks asjakohane.

Liikmesriigid tagavad, et 
kindlustusvahenduse osutamisel 
nõustamiseta müügi puhul juhivad
kindlustusvahendajad ja kindlustusandjad
klientide ja potentsiaalsete klientide 
tähelepanu sellele, et neil ei ole võimalik
hinnata, kas kavandatud toode kliendile 
sobib. Selleks võib kasutada 
standardvormi.

Or. de

Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja leiab eelmise lõigu 
kohaselt saadud teabe alusel, et toode või 
teenus ei sobi kliendile või potentsiaalsele 

välja jäetud
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kliendile, hoiatab kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja klienti või potentsiaalset 
klienti. Kõnealuse hoiatuse võib esitada 
standardvormis.

Or. de

Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui kliendid või potentsiaalsed 
kliendid ei esita esimeses lõigus osutatud 
teavet või kui nad esitavad oma teadmiste 
ja kogemuste kohta ebapiisavad andmed, 
hoiatab kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja neid, et 
kindlustusvahendaja või kindlustusandja 
ei saa kindlaks teha, kas kavandatud 
teenus või toode sobib neile. Kõnealuse 
hoiatuse võib esitada standardvormis.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja seab sisse registri, mis 
sisaldab kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja ja kliendi vahel sõlmitud 
dokumenti või dokumente (nt leping), 
milles sätestatakse poolte õigused ja 
kohustused, ning muid tingimusi, mille 
alusel kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja kliendile teenuseid 
osutab. Lepingupoolte õigused ja 
kohustused võib lisada viidetena teistele 
dokumentidele või õigusaktidele.

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Klient peab saama 
kindlustusvahendajalt või 
kindlustusandjalt piisavad aruanded 
klientidele osutatud teenuste kohta. Need 
aruanded sisaldavad perioodilisi teateid 
klientidele, võttes arvesse hõlmatud 
kindlustustoodete liiki ja keerukust ning 
kliendile osutatud teenuse laadi ning 
sisaldavad vajaduse korral kliendi nimel 
tehtud tehingute ja osutatud teenustega 
seotud kulusid. Nõustamisel täpsustab 
kindlustusvahendaja või kindlustusandja, 
kuidas antud nõuanne vastab kliendi 
personaalsetele tunnustele.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte, millega tagatakse, et 
kindlustusvahendajad ja -andjad järgivad 
käesoleva artikli kohaseid põhimõtteid, 
kui tegelevad seoses oma klientidega 
kindlustusvahendusega. Kõnealustes 
delegeeritud õigusaktides määratakse
kindlaks järgmine:

välja jäetud

(a) kliendile või potentsiaalsele kliendile 
pakutavate või osutatavate teenuste laad, 
võttes arvesse tehingute liiki, objekti, 
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mahtu ja sagedust;
(b) pakutavate või kaalutavate toodete 
laad, sealhulgas eri liiki kindlustustooted.

Or. de

Muudatusettepanek 96
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pädevatele asutustele tuleb anda kõik 
nende ülesannete täitmiseks vajalikud 
uurimisvolitused. Sanktsioonide 
kehtestamise volituste kasutamisel teevad 
pädevad asutused tihedat koostööd, 
tagamaks, et kõnealused sanktsioonid või 
meetmed annavad soovitud tulemuse, ja 
koordineerivad oma tegevust piiriülestel 
juhtudel.

3. Pädevatele asutustele tuleb anda kõik 
nende ülesannete täitmiseks vajalikud 
uurimisvolitused. Sanktsioonide 
kehtestamise volituste kasutamisel teevad 
pädevad asutused tihedat koostööd, 
tagamaks, et kõnealused sanktsioonid või 
meetmed annavad soovitud tulemuse, ja 
koordineerivad oma tegevust piiriülestel 
juhtudel. Seejuures järgivad pädevad 
asutused õiguspärase andmetöötluse 
nõudeid vastavalt direktiivile 95/46/EÜ ja 
määrusele (EÜ) nr 45/2001. Pädevatel 
asutustel on õigus dokumente ja teavet 
taotleda ametliku otsuse alusel. Otsuses 
on kirjas õiguslik alus, tähtaeg, mille 
jooksul teave tuleb esitada, ning otsuse 
saaja õigus lasta kohtul otsust kontrollida.

Or. de

Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Nõuete korral, millega seoses on veel 
võimalik edasikaebus esitada või mille 
puhul on edasikaebuse menetlemine alles 
pooleli, osutab pädev asutus nimetatud 
sanktsioonide ja meetmete avaldamisel 
selge sõnaga sellele, et otsus on võimalik 
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edasi kaevata ja et asjaomased isikud on 
kuni otsuse lõplikuks tunnistamiseni 
süütud. Otsuse tühistamise korral avaldab 
pädev asutus paranduse.

Or. de

Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) juriidilise isiku puhul rahaline 
halduskaristus kuni 10 % kõnealuse 
juriidilise isiku aastasest kogukäibest 
eelmisel majandusaastal; kui juriidiline 
isik on emaettevõtja tütarettevõtja, on 
asjaomane aasta kogukäive selline aasta 
kogukäive, mis tuleneb põhiemaettevõtja 
konsolideeritud aastaaruandest eelmisel 
majandusaastal;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 99
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) füüsilise isiku puhul rahaline 
halduskaristus kuni 5 000 000 euro 
ulatuses, või liikmesriigis, kus euro ei ole 
ametlik vääring, vastav summa 
omavääringus käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva seisuga; ning

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid viivad halduskaristused 
vastavusse oma riigi järelevalveasutuse 
karistusmääradega.

Or. de

Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) selliste isikuandmete kaitse, mis 
hõlmab nii isikut, kes teatab rikkumisest, 
kui ka füüsilist isikut, kes on väidetavalt 
vastutav rikkumise toimepanemise eest, 
kooskõlas direktiivis 95/46/EÜ sätestatud 
põhimõtetega.

(c) selliste isikuandmete kaitse, mis 
hõlmab nii isikut, kes teatab rikkumisest, 
kui ka füüsilist isikut, kes on väidetavalt 
vastutav rikkumise toimepanemise eest, 
kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ. Nende 
isikute andmed peavad menetluse kõikides 
etappides kaitstud olema, v.a juhul, kui 
need tuleb mõne teise uurimismenetluse 
või asjaga seotud kohtumenetluse tõttu 
riigisiseste seaduste kohaselt 
avalikustada.

Or. de

Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kohaldavad käesoleva 
direktiivi alusel liikmesriikides teostatava 
isikuandmete töötlemise suhtes direktiivi 
95/46/EÜ.

1. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi alusel töödeldakse
liikmesriikides isikuandmeid direktiivi 
95/46/EÜ rakendamiseks vastu võetud 
riigisiseste rakendusseaduste kohaselt.
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Or. de

Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 välja jäetud

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 34 vastu delegeeritud õigusakte 
seoses artiklitega 8, 17, 23, 24 ja 25.

Or. de

Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte.
2. Õigus võtta vastu artiklites 8, 17, 23, 24 
ja 25 osutatud delegeeritud õigusakte 
antakse komisjonile määramata ajaks 
alates käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäevast.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklites 8, 17, 23, 24 ja 25 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
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kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artiklitega 8, 17, 23, 24 
ja 25, jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.

Or. de

Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Viis aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist vaatab komisjon käesoleva 
direktiivi läbi. Läbivaatamine sisaldab 
üldist uuringut käesolevas direktiivis 
kehtestatud eeskirjade praktilise 
kohaldamise kohta, võttes hoolikalt arvesse 
nii jaeinvesteerimistoodete turgude arengut 
kui ka kogemusi, mis on saadud käesoleva 
direktiivi ja investeerimistoodete 
põhiteabedokumente käsitleva määruse 
ning [teise finantsinstrumentide turgude 
direktiivi] praktilise kohaldamise käigus.
Läbivaatamine kajastab käesoleva 
direktiivi sätete võimalikku kohaldamist 
direktiivi 2003/41/EÜ reguleerimisalasse 
kuuluvate toodete suhtes. Kõnealune 
läbivaatamine hõlmab ka konkreetset 

1. Viis aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist vaatab komisjon käesoleva 
direktiivi läbi. Läbivaatamine sisaldab 
üldist uuringut käesolevas direktiivis 
kehtestatud eeskirjade praktilise 
kohaldamise kohta, võttes hoolikalt arvesse 
nii jaeinvesteerimistoodete turgude arengut 
kui ka kogemusi, mis on saadud käesoleva 
direktiivi ja investeerimistoodete 
põhiteabedokumente käsitleva määruse 
ning [teise finantsinstrumentide turgude 
direktiivi] praktilise kohaldamise käigus.
Kõnealune läbivaatamine hõlmab ka 
konkreetset analüüsi artikli 17 lõike 2 mõju 
kohta, võttes arvesse konkurentsiolukorda 
lepingute vahendusteenuste turul, välja 
arvatud direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 
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analüüsi artikli 17 lõike 2 mõju kohta, 
võttes arvesse konkurentsiolukorda 
lepingute vahendusteenuste turul, välja 
arvatud direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 
sätestatud kindlustusliikide lepingute 
puhul, ning artikli 17 lõikes 2 osutatud 
kohustuste mõju kohta 
kindlustusvahendajatele, kes on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad.

sätestatud kindlustusliikide lepingute 
puhul, ning artikli 17 lõikes 2 osutatud 
kohustuste mõju kohta 
kindlustusvahendajatele, kes on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad.

Or. de

Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I – lõik 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üksused, kellel peab finantsturgudel 
tegutsemiseks olema tegevusluba või keda 
reguleeritakse. Allpool esitatud loetelu 
tuleb käsitada nii, et see hõlmab kõiki 
tegevusloa saanud üksusi, kes teostavad 
nimetatud üksustele iseloomulikke 
tegevusi: üksused, kellele on liikmesriik 
tegevusloa andnud direktiivi alusel, 
üksused, kellele on tegevusloa andnud või
mida reguleerib liikmesriik direktiivile 
viitamata, ning üksused, kellele on 
tegevusloa andnud või keda reguleerib 
mitteliikmesriik:

1. − Kindlustus- ja edasikindlustusandjad

(a) krediidiasutused; − Kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad 

(b) kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad ning 
investeerimisühingud;
(c) muud tegevusloaga või reguleeritud 
finantseerimisasutused;
(d) kindlustus- ja edasikindlustusandjad;
(e) ühisinvesteerimisettevõtjad ja nende 
fondivalitsejad;
(f) pensionifondid ja nende 
fondivalitsejad;
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(g) kaupade ja kauba 
tuletisinstrumentidega kauplejad;
(h) kohalikud ettevõtjad;
(i) muud institutsionaalsed investorid.

Or. de

Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Riikide valitsused ja piirkondlikud 
omavalitsused, sealhulgas riiklikul ja 
piirkondlikul tasandil riigivõlga haldavad 
ametiasutused, keskpangad, 
rahvusvahelised ja rahvusülesed 
asutused, näiteks Maailmapank, IMF, 
EKP, EIP ja muud sarnased 
rahvusvahelised organisatsioonid.

3. Riikide valitsused

Or. de

Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa I – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Muud institutsionaalsed investorid, 
kelle põhitegevusala on investeerimine 
finantsinstrumentidesse, sealhulgas 
üksused, mis on spetsialiseerunud varade 
väärtpaberistamisele või muudele 
rahastamistehingutele. Eespool nimetatud 
üksused loetakse kutselisteks. Neil tuleb 
siiski lubada taotleda mittekutselist 
kohtlemist ja äriühingud võivad nõustuda 
pakkuma kõrgemat kaitsetaset. Kui 
äriühingu klient on eespool nimetatud 
ettevõtja, peab äriühing teavitama teda 
enne teenuste osutamist, et äriühingule 

välja jäetud
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kättesaadavale teabele tuginedes loetakse 
klienti kutseliseks kliendiks ja koheldakse 
sellisena, kui äriühing ja klient ei lepi 
kokku teisiti. Äriühing peab ühtlasi 
teavitama klienti, et ta võib taotleda 
lepingutingimuste muutmist, et tagada 
kõrgem kaitsetase.
Kutselise kliendina käsitatava kliendi 
kohustus on taotleda kõrgemat kaitsetaset, 
kui ta leiab, et ei suuda asjaomaseid riske 
nõuetekohaselt hinnata või hallata. 
Kõnealune kõrgem kaitsetase antakse, kui 
klient, keda käsitatakse kutselise 
kliendina, sõlmib äriühinguga kirjaliku 
lepingu, et teda ei kohelda kohaldatava 
äritegevuskorra alusel kutselise kliendina. 
Kõnealuses lepingus tuleks määratleda, 
kas seda kohaldatakse ühe või mitme 
konkreetse teenuse või tehingu suhtes või 
üht või mitut liiki toote või tehingu suhtes.

Or. de

Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa II – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Uus kindlustusvahenduse direktiiv oleks 
jätkuvalt minimaalse ühtlustamise õiguslik 
vahend. See tähendab, et liikmesriigid 
võivad tarbijakaitse tagamiseks võtta 
rangemaid meetmeid kui ette nähtud.
Kindlustusvahendusdirektiiviga ette nähtud 
miinimumnõudeid karmistatakse 
märkimisväärselt. Uue direktiivi mõnda 
osa tugevdatakse 2. tasandi meetmetega, 
et viia eeskirjad kooskõlla 
finantsinstrumentide turgude teise 
direktiiviga. Eelkõige puudutab see 
peatükki, millega reguleeritakse 
investeerimiselementidega 
elukindlustuslepingute turustamist 
(edaspidi: kindlustusinvesteeringud – vt 

Uus kindlustusvahenduse direktiiv oleks 
jätkuvalt minimaalse ühtlustamise õiguslik 
vahend. See tähendab, et liikmesriigid 
võivad tarbijakaitse tagamiseks võtta 
rangemaid meetmeid kui ette nähtud.
Kindlustusvahendusdirektiiviga ette nähtud 
miinimumnõudeid karmistatakse 
märkimisväärselt. Lisaks on direktiivis 
arvesse võetud läbivaatamise klauslit ning 
selleks, et saaks koguda kogu asjakohast 
teavet kõnealuste eeskirjade toimimise 
kohta, peab komisjon saama jälgida nende 
rakendamist algusest peale.
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allpool). Selle eesmärk on ühtlustada 
investeerimiskindlustuste müük kogu 
ELis 2. tasandi meetmete abil. See on 
uuendus võrreldes esialgse direktiivi 
tekstiga. On oluline, et komisjonil on 
võimalik võrrelda tekkinud olukordi eri 
liikmesriikides ning seega nõuetekohaselt 
täita oma ülesannet teostada järelevalvet 
liidu õiguse kohaldamise üle. Lisaks on 
direktiivis arvesse võetud läbivaatamise 
klauslit ning selleks, et saaks koguda kogu 
asjakohast teavet kõnealuste eeskirjade 
toimimise kohta, peab komisjon saama 
jälgida nende rakendamist algusest peale.

Or. de
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SELETUSKIRI

Raporti projektis käsitletakse komisjoni ettepaneku viit peamist aspekti:

– reguleerimisala 

– registreerimine ja lihtsustatud registreerimine

– huvide konfliktid ja läbipaistvus

– ristmüük

– kindlustusinvesteerimistooted

– delegeeritud õigusaktid / ühtlustamise määr

Reguleerimisala (artikkel 1)

Võrdsete konkurentsitingimuste loomiseks on komisjon teinud ettepaneku laiendada 
reguleerimisala ka kindlustuslepingute müügile, mida teostavad kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad ilma kindlustusvahendajate sekkumiseta, nõuete käsitlemisele ja 
teenuste müügi kõrvaltegevusena müüdavatele kindlustuslepingutele. 

See, kuidas kindlustusandjad ja kindlustusandjate edasiandmise lepingute kaudu volitatud 
kolmandad isikud peavad nõudeid käsitlema, on direktiiviga Solventsus II juba reguleeritud. 
Üksnes selliste nõuete reguleerimist, mille puhul edasiandmise lepingut ei ole sõlmitud, ei saa 
pidada piisavaks põhjuseks, et laiendada direktiivi reguleerimisala ka nõuete käsitlemisele.

Reisikindlustuse/reisitõrkekindlustuse ja autorendiga seotud kindlustuse müük, mis toimub 
kõrvaltegevusena, tuleks kavandatud eeskirjade proportsionaalsust arvestades välja jätta.

Registreerimine ja lihtsustatud registreerimine (artiklid 3 ja 4)

Kuigi reguleerimisala laiendatakse kindlustusandjatele ja nende töötajatele, ei pea need end 
uuesti registreerida laskma. Seda ettepanekut toetatakse igati. 

Ühe muudatusena soovitakse anda registreeritud kindlustusvahendajatele õigus registreerida 
nendega lepinguliselt seotud kindlustusvahendajaid. Sellise õiguse andmine väärib üldiselt 
toetust, seda aga tingimusel, et vastutusõigusega seotud piiripealsete juhtumite vältimiseks 
kehtib mitme kindlustusandja nimel ja arvel tegutsemisel endiselt tootekonkurentsi keeld.

Kahjukäsitlejatele ja teatavatel tingimustel isikutele, kes tegelevad kindlustusvahendusega 
kõrvaltegevusena (see puudutab eelkõige reisibüroosid ja autorendiettevõtteid), on komisjon 
ette näinud lihtsustatud registreerimismenetluse (artikkel 4). 

Nimetatud isikutega seotud erandi tõttu ei vasta see menetlus enam oma peamisele 
eesmärgile. Ka kõigile kindlustusvahendajatele võrdsete konkurentsitingimuste loomise tõttu 
tuleks artikkel 4 välja jätta.
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Kutsesobivus- ja organisatsioonilised nõuded (artikkel 8)

Komisjoni ettepanek, millega nähakse kindlustusvahendajate asjakohaste teadmiste ja oskuste 
tagamiseks ette pidev kutsealane arendamine, väärib toetust. Vorm, sisu ja 
tõendamiskohustused peaksid aga liikmesriikide otsustada jääma. Et liikmesriigid võivad 
kehtestada erinevaid kvalifikatsiooninõudeid, tuleks siseturule avalduva negatiivse mõju 
vältimiseks määrata Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku põhjal minimaalne tase, mille alusel 
nõutavaid teadmisi ja oskusi kõikides liikmesriikides tõendada.

Ettevõtte- ja sektoripõhised kutseõppeasutused peavad oma ülesannete täitmiseks taotlema 
täiendusõppeprogrammide riiklikku sertifitseerimist.

Huvide konfliktid ja läbipaistvus (artikkel 17)

Huvide konfliktide ja läbipaistvuse kohta ette nähtud sätted on ühed kõige olulisemad 
muudatused, mis läbivaadatud direktiivis on tehtud. 

Komisjon on ette näinud nõude, mille kohaselt peavad kindlustusvahendajad avalikustama 
tasu arvutamise aluse ja tasu suuruse, ja nõude, mille kohaselt tuleb avalikustada täpne 
muutuvtasu summa, mille on saanud kindlustusandjate müügipersonal. Elukindlustustoodete 
puhul peaks see kohustus hakkama kehtima direktiivi jõustumisel. Kahjukindlustustoodete 
puhul kehtiks esialgu kord, mille kohaselt tuleks nõutud teave avalikustada siis, kui seda 
taotletakse, ning pärast viieaastast üleminekuperioodi muutuks avalikustamine 
kohustuslikuks.

Kõigepealt tuleb märkida, et komisjoni tellitud mõjuhinnangu tulemusel selgus, et suur 
enamik küsitletutest ei pea taotluse korral avalikustamise korda otstarbekaks, sest sellised 
andmed on tarbetud ja kliendi jaoks segadust tekitavad. 

Kardetavasti ei tagaks tasu, sh vahendustasu üldine avalikustamiskohustus tarbijate paremat 
kaitset, vaid põhjustaks võistlemise tasu suuruses. 

Et ELis on erisuguseid kindlustusturge, tuleks aga liikmesriikidele jätta õigus kehtestada 
avalikustamiskohustusi, mis on direktiivi nõuetest karmimad.

Ristmüük (artikkel 21)

Komisjon on ette näinud, et paketina müüdavaid kindlustusteenuseid ja -tooteid tuleb müüa ka 
eraldi. 

Selline nõue ei ole teise finantsinstrumentide turgude direktiivi vastavate sätetega kooskõlas 
ja selle nõude tagajärjel võib juhtuda, et tarbijatele ei ole enam võimalik pakkuda soodsaid 
tootekomplekte. Seetõttu tuleb artiklit 21 muuta ja selles sätestada, et tarbijale tuleb kõigest 
teada anda, kas paketi osasid on võimalik ka eraldi osta.

Kindlustusinvesteerimistooted (VII peatükk)

Direktiivi ettepaneku VII peatükis on komisjon kehtestanud täiendavad nõuded klientide 
kaitseks seoses kindlustusinvesteerimistoodetega ehk jaeinvesteerimistoodetega. Sõnastus 
vastab komisjoni poolt finantsinstrumentide turgude direktiivi läbivaatamiseks artiklites 



PR\922352ET.doc 61/65 PE502.060v01-00

ET

23−25 tehtud ettepanekutele.

Kuigi õigusaktid peavad teise finantsinstrumentide turgude direktiiviga kooskõlas olema, 
tuleb arvesse võtta seda, et kindlustustooted ja puhtalt investeerimistooted on erinevad.

Kindlustustooted erinevad puhtalt investeerimistoodetest selle poolest, et nendega ei ole 
võimalik igal ajal vabalt kaubelda.

Mis puutub kavandatud keeldu võtta sõltumatu nõustamise eest tasu, siis tuleb märkida, et 
liikmesriigid on tasulise nõustamise süsteemi ja/või vale nõustamise kohta saadud eri 
kogemuste tõttu jõudnud eri lahendusteni. Seda tõsiasja arvestades peaks ühtlustamine olema 
minimaalne. Tasu võtmise keeld võib mõnes riigis saada kindlustustoodete pakkumisel 
oluliseks takistuseks. Peale selle tekitaks sõltumatu nõustamise mõiste teatavates 
liikmesriikides probleeme sõna „sõltumatu” kindlate tavapäraste konnotatsioonide ja selle 
erinevate tähenduste tõttu (näiteks prantsuse keeles tähendab indépendant („sõltumatu”) ka 
„füüsilisest isikust ettevõtjat”). 

Nagu ka tasude avalikustamise korral tuleks kindlustusinvesteerimistoodete puhul jätta 
liikmesriikidele õigus kehtestada lisanõudeid, kui nad seda oma turu puhul vajalikuks peavad. 

Delegeeritud õigusaktid / ühtlustamise määr

Komisjon on näinud delegeeritud õigusaktid ette paljudes sellistes valdkondades, mis 
puudutavad direktiivi olulisi osi (nt vahendajate piisavate teadmiste ja oskuste määratlus, tasu 
arvutamise alusega seotud kriteeriumid, huvide konflikti vältimise, juhtimise ja 
avalikustamise meetmed, klientide teavitamisega ning neile aruannete esitamisega seotud 
kohustused). See on üldiselt taunimisväärne, sest nii püütakse kaudselt maksimaalset 
ühtlustamist tagada, mis on aga kulukas ja suurt asjaajamist nõudev ning võib ka 
subsidiaarsuse põhimõttega vastuollu minna.

Seetõttu tuleks ettenähtud delegeeritud õigusaktid välja jätta. Kui ühtlustamine osutub siiski 
vajalikuks (näiteks kvaliteeditõendite ebapiisava vastastikuse tunnustamise puhul), tuleks 
üksikasjad jätta kas liikmesriikide või kaasotsustamismenetluse raames nõukogu ja 
parlamendi otsustada.
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LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI

Ref.: D(2012)57300

Pr Sharon Bowles
Majandus- ja rahanduskomisjoni esimees
ASP 10G201
Brüssel

Teema: Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
kindlustusvahenduse kohta (uuesti sõnastatud)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Austatud esimees

Õiguskomisjon, mille esimees mul on au olla, vaatas eelnimetatud ettepaneku läbi vastavalt 
parlamendi kodukorda lisatud artiklile 87 uuesti sõnastamise kohta.

Nimetatud artikli lõike 3 sisu on järgmine: 

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi 
muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 156 ja 157 sätestatud tingimustel, on ettepanekule 
muudatusettepanekute esitamine kõnealuse valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud 
üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

Kui vastutav komisjon kavatseb institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 8 kohaselt esitada 
muudatusettepanekuid ka ettepaneku kodifitseeritud osade kohta, teatab ta oma kavatsusest 
viivitamatult nõukogule ja Euroopa Komisjonile. Euroopa Komisjon peaks teavitama 
parlamendikomisjoni enne artikli 54 kohaselt toimuvat hääletust oma seisukohast 
muudatusettepanekute suhtes ja teatama, kas ta kavatseb uuesti sõnastamise ettepaneku 
tagasi võtta.”

Järgides õigusteenistuse arvamust, kelle esindajad osalesid uuesti sõnastatud ettepaneku läbi 
vaadanud konsultatiivse töörühma koosolekutel, ning võttes arvesse arvamuse koostaja 
soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi 
muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud. Varasemate õigusaktide muutmata 
sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate 
õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Õiguskomisjon arutas seda küsimust oma 6. novembri 2012. aasta koosolekul ning 
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kokkuvõttes soovitab õiguskomisjon 23 poolthäälega (erapooletuid ei olnud)1 teie vastutaval 
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil samuti uurida ülalnimetatud ettepanekut vastavalt 
kodukorra artiklile 87.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner LEHNE

Lisatud: Konsultatiivse töörühma arvamus

                                               
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 
Szįjer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, 
Tadeusz Zwiefka. 
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LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI 
ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

ÕIGUSTEENISTUSTE
KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 11. september 2012

ARVAMUS

EUROOPA PARLAMENDILE
NÕUKOGULE
KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kindlustusvahenduse 
kohta
COM(2012)0360, 3.7.2012 – 2012/0175(COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 23. 
juulil 2012. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma koosolek, et muu hulgas vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud 
ettepanek.

Vaadates koosolekul läbi1 ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 
millega sõnastatakse uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. detsembri 2002. aasta direktiiv 
2002/92/EÜ kindlustusvahenduse kohta, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel 
järgmist:

1) Et seletuskiri oleks koostatud täielikus kooskõlas institutsioonidevahelises kokkuleppes 
sätestatud asjakohaste nõuetega, oleks vastavalt kokkuleppe punkti 6 alapunkti a alapunktile 
iii tulnud selles täpsustada, milliseid varasema õigusakti sätteid ettepanekuga ei muudeta.

2) Uuesti sõnastatud teksti eelnõus oleks tulnud järgmised kavandatud muudatused tähistada 
halli taustaga, millega tavapäraselt märgitakse sisulisi muudatusi:
– artikli 1 lõike 2 punktis e sõnade „või osutatavat teenust” väljajätmine;
– artikli 1 lõike 2 punktis f arvu „500” asendamine arvuga „600”;
– artikli 8 lõikes 3 arvu „1 000 000” asendamine arvuga „1 120 000” ja arvu „1 500 000” 
asendamine arvuga „1 680 000”;
– artikli 8 lõike 4 punktis b arvu „15 000” asendamine arvuga „16800”;
– artikli 13 lõike 1 sissejuhatuses sõna „soodustavad” asendamine sõnaga „tagavad”;

                                               
1 Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku inglis-, prantsus- ja saksakeelsed versioonid. Töörühm 
töötas ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.
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– artikli 13 lõikes 2 sõnade „edendavad nende asutuste vahelist koostööd” asendamine 
sõnadega „tagavad, et kõnealused asutused teevad […] koostööd”;
– artikli 17 lõike 1 punkti c alapunktis ii sõnade „kliendi taotlusel” väljajätmine.

3) Direktiivi 2002/92/EÜ artikli 2 punkti 11 ja artikli 13 lõike 2 olemasolev sõnastus oleks 
tulnud uuesti sõnastatud teksti eelnõus alles jätta ning tähistada kahekordse läbikriipsutuse ja 
halli taustaga, millega tavapäraselt märgitakse sisulisi muudatusi, mis seisnevad olemasoleva 
teksti väljajätmises.

4) Kõigi institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 7 alapunktis b toodud nõuetega kooskõla 
tagamiseks tuleks artikli 37 teise lõigu sõnastust täiendada lõpetavate sõnadega „ja neid 
loetakse vastavalt III lisas esitatud vastavustabelile” ning uuesti sõnastatud õigusaktile tuleks 
uue III lisana lisada vastavustabel.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, 
et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus või käesolevas 
arvamuses esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasema õigusakti muutmata sätete ning 
nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtiva õigusakti 
kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurist Jurist Peadirektor


