
PR\922352FI.doc PE502.060v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009–2014

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

2012/0175(COD)

14.12.2012

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
vakuutusedustuksesta (uudelleenlaadittu teksti)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Werner Langen

(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 87 artikla)



PE502.060v01-00 2/68 PR\922352FI.doc

FI

PR_COD_1recastingam

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.



PR\922352FI.doc 3/68 PE502.060v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....................................................................................................................62

LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE ....................................65

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION 
OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN 
LAUSUNTO ........................................................................................................................67



PE502.060v01-00 4/68 PR\922352FI.doc

FI



PR\922352FI.doc 5/68 PE502.060v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutusedustuksesta 
(uudelleenlaadittu teksti)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0360),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 53 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0180/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen säädösten 
uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä1,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan 9. marraskuuta 2012 laatiman kirjeen 
talous- ja raha-asioiden valiokunnalle työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon komission Euroopan parlamentin täysistunnossa … antaman sitoumuksen 
hyväksyä parlamentin vahvistama kanta sekä neuvoston edustajan … päivätyllä kirjeellä 
antaman sitoumuksen hyväksyä mainittu kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 87 artiklan ja 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 
kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden 
muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta,

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän suositukset;

                                               
1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Vakuutusedustuksesta 9 päivänä 
joulukuuta 2002 annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviin 
2002/92/EY olisi tehtävä joitakin
muutoksia. Mainittu direktiivi olisi 
selkeyden vuoksi uudelleenlaadittava.

(1) Vakuutusedustuksesta 9 päivänä 
joulukuuta 2002 annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviin 
2002/92/EY olisi tehtävä muutoksia. Sen 
vuoksi ehdotetaan mainitun direktiivin 
uudelleenlaatimista.

Or. de

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska tämän ehdotuksen pääasiallisena 
tavoitteena ja kohteena on yhdenmukaistaa 
kansalliset säännökset mainituilla osa-
alueilla, ehdotuksen olisi perustuttava 
SEUT-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaan ja 
62 artiklaan. Säädöksen antaminen 
direktiivinä on tarkoituksenmukaista, jotta 
täytäntöönpanosäännökset voidaan tämän 
direktiivin kattamilla osa-alueilla 
tarvittaessa mukauttaa vastaamaan eri 
jäsenvaltioiden markkinoiden ja 
oikeusjärjestelmien erityispiirteitä. Tämän 
direktiivin tavoitteena olisi oltava 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustuksen 
aloittamista ja harjoittamista, mukaan 
lukien vahinkojen ammattimainen 
hallinnointi ja vahingon selvittely,
koskevien kansallisten säännösten 
yhteensovittaminen, ja se perustuu sen 
vuoksi perussopimuksen 53 artiklan 1 
kohtaan. Koska kyseessä on ala, joka 
tarjoaa palvelujaan koko unionissa, tämä 
direktiivi perustuu sen lisäksi 
perussopimuksen 62 artiklaan.

(2) Koska tämän ehdotuksen pääasiallisena 
tavoitteena ja kohteena on yhdenmukaistaa 
kansalliset säännökset mainituilla osa-
alueilla, ehdotuksen olisi perustuttava 
SEUT-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaan ja 
62 artiklaan. Säädöksen antaminen 
direktiivinä on tarkoituksenmukaista, jotta 
täytäntöönpanosäännökset voidaan tämän 
direktiivin kattamilla osa-alueilla 
tarvittaessa mukauttaa vastaamaan eri 
jäsenvaltioiden markkinoiden ja 
oikeusjärjestelmien erityispiirteitä. Tämän 
direktiivin tavoitteena olisi oltava 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustuksen 
aloittamista ja harjoittamista koskevien 
kansallisten säännösten 
yhteensovittaminen, ja se perustuu sen 
vuoksi perussopimuksen 53 artiklan 1 
kohtaan. Koska kyseessä on ala, joka 
tarjoaa palvelujaan koko unionissa, tämä 
direktiivi perustuu sen lisäksi 
perussopimuksen 62 artiklaan.
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Or. de

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Vakuutustuotteiden jakelijoina voivat 
toimia monentyyppiset henkilöt tai 
laitokset, kuten asiamiehet, välittäjät ja 
vakuutusedustusta harjoittavat 
pankit, vakuutusyritykset, matkatoimistot 
ja autovuokraamot. Toimijoiden 
tasapuolinen kohtelu ja asiakkaan suoja 
edellyttävät, että kaikki nämä henkilöt tai 
laitokset kuuluvat tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

(4) Vakuutustuotteiden jakelijoina voivat 
toimia monentyyppiset henkilöt tai 
laitokset, kuten asiamiehet, välittäjät ja 
vakuutusedustusta harjoittavat 
pankit, vakuutusyritykset, matkatoimistot 
ja autovuokraamot.

Or. de

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Direktiivin 2002/92/EY soveltaminen 
on osoittanut, että useita säännöksiä on 
vielä tarkennettava, jotta helpotettaisiin 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustuksen 
harjoittamista, ja että kuluttajansuoja 
edellyttää mainitun direktiivin 
soveltamisalan laajentamista 
vakuutustuotteiden kaikkeen myyntiin 
riippumatta siitä, onko myyjänä 
vakuutusedustaja vai vakuutusyritys. Uutta 
direktiiviä olisi sovellettava 
vakuutustuotteita suoraan myyvien 
vakuutusyritysten myyntitoimiin, myynnin 
jälkeisiin toimiin ja vahinkoilmoitusten 
käsittelytoimiin samankaltaiselta perustalta 
kuin vakuutusasiamiehiin ja 
vakuutuksenvälittäjiin.

(5) Direktiivin 2002/92/EY soveltaminen 
on osoittanut, että useita säännöksiä on 
vielä tarkennettava, jotta helpotettaisiin 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustuksen 
harjoittamista, ja että kuluttajansuoja 
edellyttää mainitun direktiivin 
soveltamisalan laajentamista 
vakuutustuotteiden kaikkeen päätoimiseen
myyntiin riippumatta siitä, onko myyjänä 
vakuutusedustaja vai vakuutusyritys. Uutta 
direktiiviä olisi sovellettava 
vakuutustuotteita suoraan myyvien 
vakuutusyritysten myyntitoimiin, myynnin 
jälkeisiin toimiin ja vahinkoilmoitusten 
käsittelytoimiin samankaltaiselta perustalta 
kuin vakuutusasiamiehiin ja 
vakuutuksenvälittäjiin.
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Or. de

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
samantasoista suojaa sovelletaan siitä 
kanavasta riippumatta, jonka kautta 
kuluttaja ostaa vakuutustuotteen joko 
suoraan vakuutusyritykseltä tai välillisesti 
edustajalta, direktiiviä on sovellettava 
vakuutusyritysten lisäksi muihin 
markkinatoimijoihin, jotka myyvät 
vakuutustuotteita sivutoimisesti 
(esimerkiksi matkatoimistoihin, 
autovuokraamoihin ja tavarantoimittajiin, 
jotka eivät täytä poikkeuksen 
edellytyksiä).

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
henkilöihin, joiden toiminta on avustamista 
(riippumatta siitä, toimitaanko asiakkaan 
vai vakuutusyrityksen lukuun) vakuutus-
tai jälleenvakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä, mukaan lukien vahinkojen 
ammattimainen hallinnointi, taikka 
vahingon selvittelyä tai asiantuntija-
arvion tekemistä vahingosta.

(7) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
henkilöihin, joiden toiminta on avustamista 
(riippumatta siitä, toimitaanko asiakkaan 
vai vakuutusyrityksen lukuun) vakuutus-
tai jälleenvakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä.

Or. de
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Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden ei olisi sovellettava 
rekisteröintivaatimuksia 
vakuutusedustajiin, joiden toiminta 
vakuutusedustusalalla liittyy 
tietyntyyppisiin vakuutussopimuksiin 
sivutoimisesti tai vahinkojen 
ammattimaiseen hallinnointiin, vahingon 
selvittelyyn tai asiantuntija-arvion 
tekemiseen vahingosta, edellyttäen että 
vakuutusedustajat noudattavat tämän 
direktiivin vaatimuksia tiedoista ja 
taidoista sekä hyvästä maineesta ja 
sovellettavia tietojen antamista ja 
menettelytapoja koskevia vaatimuksia ja 
että toimivaltaiselle viranomaiselle on 
jätetty ilmoitus toiminnasta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustaja harjoittaa 
vakuutusedustustoimintaa palvelujen 
tarjoamisen vapauden nojalla, kun
a) hän harjoittaa vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustustoimintaa 
vakuutuksenottajalle tai mahdolliselle 
vakuutuksenottajalle, joka asuu muussa 
jäsenvaltiossa kuin edustajan 
kotijäsenvaltiossa tai 
sijoittautumisjäsenvaltiossa; ja
b) vakuutettava riski on muussa 
jäsenvaltiossa kuin edustajan 
kotijäsenvaltio.
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Vakuutus- tai jälleenvakuutusedustaja 
harjoittaa vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustustoimintaa 
palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla, 
kun hän oleskelee jatkuvasti muussa 
jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan.

Or. de

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) On tärkeää varmistaa niiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustajien sekä 
ensivakuuttajien työntekijöiden korkea 
ammattitaito ja pätevyys, jotka ovat 
mukana vakuutussopimusten myynnin 
valmistelussa, myynnissä ja myynnin 
jälkeisissä toimissa. Sen vuoksi edustajan 
ammatillisten tietojen, ensivakuuttajan 
työntekijöiden sekä autovuokraamojen ja 
matkatoimistojen työntekijöiden
ammatillisten tietojen sekä niiden 
henkilöiden ammatillisten tietojen, jotka 
hoitavat vahinkojen hallinnointia tai 
vahingon selvittelyä tai tekevät 
asiantuntija-arvion vahingosta, on 
vastattava näiden toimintojen 
monimutkaisuuden tasoa. Jatkuva koulutus 
olisi varmistettava.

(22) On tärkeää varmistaa niiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustajien sekä 
ensivakuuttajien työntekijöiden korkea 
ammattitaito ja pätevyys, jotka ovat 
mukana vakuutussopimusten myynnin 
valmistelussa, myynnissä ja myynnin 
jälkeisissä toimissa. Sen vuoksi edustajien 
ja ensivakuuttajan työntekijöiden 
ammatillisten tietojen on vastattava näiden 
toimintojen monimutkaisuuden tasoa.
Jatkuva koulutus olisi varmistettava.
Jäsenvaltioiden on säänneltävä muotoa, 
sisältöä ja todistusvelvollisuutta. Tässä 
yhteydessä on sertifioitava alakohtaiset tai 
liittojen omat ammatilliset 
koulutuslaitokset.

Or. de

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Kuluttajien olisi saatava ennakolta 
selkeät tiedot vakuutustuotteita myyvien 

(30) Kuluttajien olisi saatava ennakolta 
selkeät tiedot vakuutustuotteita myyvien 
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henkilöiden asemasta ja heidän 
saamastaan korvauksesta. On tarpeen
säätää eurooppalaisten vakuutusedustajien 
ja -yritysten aseman pakollisesta 
kertomisesta. Nämä tiedot olisi esitettävä 
kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä. 
Tarkoituksena on osoittaa 
vakuutusyrityksen ja -edustajan välinen 
suhde (tapauksen mukaan) sekä edustajien 
saamien korvausten rakenne ja sisältö.

henkilöiden asemasta. On harkittava 
tarvetta säätää eurooppalaisten 
vakuutusedustajien ja -yritysten aseman 
pakollisesta kertomisesta. Nämä tiedot olisi 
esitettävä kuluttajalle ennen sopimuksen 
tekemistä. Tarkoituksena on osoittaa 
vakuutusyrityksen ja -edustajan välinen 
suhde (tapauksen mukaan).

Or. de

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta vähennettäisiin 
vakuutustuotteen myyjän ja ostajan 
välisiä eturistiriitoja, on tarpeen 
varmistaa, että vakuutustuotteiden 
jakelijoiden saamista korvauksista 
kerrotaan riittävissä määrin. Näin ollen 
vakuutusedustaja ja sen työntekijät tai 
vakuutusyritys olisi 
henkivakuutustuotteiden osalta 
velvoitettava kertomaan asiakkaalle ennen 
kaupan tekemistä korvauksista, joita niille 
maksetaan. Muiden vakuutustuotteiden 
osalta asiakkaalle on kerrottava viiden 
vuoden siirtymäkauden ajan asiakkaan 
oikeudesta pyytää näitä tietoja, jotka on 
toimitettava asiakkaalle tämän pyynnöstä.

(31) Vakuutusedustaja ja sen työntekijät tai 
vakuutusyritys olisi vakuutusmuotoisten 
sijoitustuotteiden osalta velvoitettava 
kertomaan asiakkaalle ennen kaupan 
tekemistä vakuutusmuotoisten 
sijoitustuotteiden kuluista ja veloituksista. 
Jäsenvaltiot voivat määrätä 
tiedonantovelvollisuuksia, jotka ylittävät 
tässä direktiivissä annetut vaatimukset, 
sillä ehdolla, että eri myynti- ja 
edustustapojen välillä säilyvät 
tasavertaiset toimintaedellytykset, ja sillä 
edellytyksellä, että tästä aiheutuvan 
hallinnollisen rasituksen ja tarkoitetun 
kuluttajansuojan välillä vallitsee 
oikeasuhteisuus.

Or. de

Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(32) Jotta asiakas saisi vertailukelpoisia 
tietoja vakuutusedustuspalveluista 
riippumatta siitä, ostaako hän tuotteen 
edustajan välityksellä vai suoraan 
vakuutusyritykseltä, ja jotta ei 
vääristettäisi kilpailua kannustamalla 
vakuutusyrityksiä myymään suoraan 
asiakkaille välttääkseen tietojen antamista 
koskevia vaatimuksia sen sijaan, että 
myynti tapahtuisi edustajien välityksellä, 
myös vakuutusyrityksiä olisi vaadittava 
esittämään asiakkaille, joille ne tarjoavat 
suoraan vakuutusedustuspalveluja, tiedot 
korvauksista, joita ne saavat 
vakuutustuotteiden myynnistä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jotta vältettäisiin tuotteiden myyntiä 
väärin perustein, vakuutustuotteiden 
myyntiin olisi tarvittaessa liitettävä 
rehellistä ja ammattimaista neuvontaa.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Asiakkaalle on olennaisen tärkeää 
tietää, antaako vakuutusedustaja, jonka 
kanssa hän asioi, neuvontaa lukuisten 
vakuutusyritysten vai ainoastaan joidenkin 

(35) Asiakkaalle on tärkeää tietää, antaako 
vakuutusedustaja, jonka kanssa hän asioi, 
neuvontaa lukuisten vakuutusyritysten vai 
ainoastaan joidenkin vakuutusyritysten 
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vakuutusyritysten tarjoamista 
vakuutustuotteista.

tarjoamista vakuutustuotteista.

Or. de

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Koska kuluttajat ovat yhä enemmän 
riippuvaisia henkilökohtaisista 
suosituksista, on tarkoituksenmukaista 
sisällyttää direktiiviin neuvonnan 
määritelmä. Ennen kuin neuvontaa 
annetaan, vakuutusedustajan tai -yrityksen 
olisi arvioitava asiakkaan tarpeita, toiveita
ja taloudellista tilannetta. Jos 
vakuutusedustaja ilmoittaa antavansa 
neuvontaa lukuisten vakuutusyritysten 
tuotteista, edustajan olisi aina esitettävä 
tasapuolinen ja riittävän laajan alan kattava 
analyysi markkinoilla tarjolla olevista 
sopimuksista. 
Lisäksi kaikkien vakuutusedustajien ja -
yritysten olisi aina perusteltava antamansa 
neuvonta.

(36) Koska vakuutustuotteet ovat 
kuluttajien näkökulmasta entistä 
monimutkaisempia, on 
tarkoituksenmukaista sisällyttää 
direktiiviin neuvonnan määritelmä. Ennen 
kuin neuvontaa annetaan, 
vakuutusedustajan tai -yrityksen olisi 
arvioitava asiakkaan vakuutusturvaa
koskevia odotuksia ja tarpeita ja 
taloudellista tilannetta. Jos 
vakuutusedustaja ilmoittaa antavansa 
neuvontaa lukuisten vakuutusyritysten 
tuotteista, edustajan olisi aina esitettävä 
tasapuolinen ja riittävän laajan alan kattava 
analyysi markkinoilla tarjolla olevista 
sopimuksista. 
Lisäksi kaikkien vakuutusedustajien ja -
yritysten olisi aina perusteltava antamansa 
neuvonta.

Or. de

Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Olisi annettava yhtenäiset säännöt, 
joilla vakuutustuotetta myyvälle henkilölle
annetaan tietty valinnanvara sen välineen 
suhteen, jolla kaikki tiedot annetaan 
asiakkaalle, ja sallittava sähköisen 

(38) Olisi annettava yhtenäiset säännöt, 
joilla helpotetaan sen välineen valintaa, 
jolla pakolliset tiedot annetaan asiakkaalle, 
ja sallittava sähköisen viestinnän käyttö, 
jos se on tarkoituksenmukaista ottaen 
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viestinnän käyttö, jos se on 
tarkoituksenmukaista ottaen huomioon,
millaisessa tilanteessa liiketoimi 
toteutetaan. Asiakkaalle olisi kuitenkin 
annettava mahdollisuus saada tiedot 
paperilla. Jotta kuluttajilla olisi 
mahdollisuus saada tiedot, kaikki
sopimuksentekoa edeltävät tiedot olisi aina
toimitettava veloituksetta.

huomioon, millaisessa tilanteessa 
liiketoimi toteutetaan. Asiakkaalle olisi 
kuitenkin annettava mahdollisuus saada 
tiedot paperilla. Jotta kuluttajilla olisi 
mahdollisuus saada tiedot, kaikkien
sopimuksentekoa edeltävien tietojen on
oltava veloituksetta saatavilla.

Or. de

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Tässä direktiivissä olisi 
täsmennettävä, mitä vähimmäisvelvoitteita 
vakuutusyrityksillä ja -edustajilla olisi 
oltava asiakkaille annettavien tietojen 
osalta. Jäsenvaltion tulisi voida pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia 
säännöksiä, joita voidaan soveltaa niiden 
alueella vakuutusedustus toimintaa 
harjoittaviin vakuutusedustajiin ja 
-yrityksiin näiden kotijäsenvaltion 
säännöksistä riippumatta, kunhan kyseiset 
tiukemmat säännökset ovat unionin 
oikeuden mukaisia, mukaan lukien 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista
näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY ('direktiivi 
sähköisestä kaupankäynnistä'). Jos 
jäsenvaltio ehdottaa soveltavansa ja 
soveltaa vakuutusedustajia ja 
vakuutustuotteiden myyntiä koskevia 
muitakin säännöksiä kuin tässä 
direktiivissä vahvistettuja säännöksiä, sen 
olisi varmistettava, että kyseisistä 
säännöksistä aiheutuva hallinnollinen rasite 
on oikeassa suhteessa kuluttajansuojaan.

(40) Tässä direktiivissä olisi 
täsmennettävä, mitä vähimmäisvelvoitteita 
vakuutusyrityksillä ja -edustajilla olisi 
oltava asiakkaille annettavien tietojen 
osalta. Jäsenvaltion tulisi voida pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia 
säännöksiä, joita voidaan soveltaa niiden 
alueella vakuutusedustus toimintaa 
harjoittaviin vakuutusedustajiin ja 
-yrityksiin näiden kotijäsenvaltion 
säännöksistä riippumatta, kunhan kyseiset 
tiukemmat säännökset ovat unionin 
oikeuden mukaisia, mukaan lukien 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY ('direktiivi 
sähköisestä kaupankäynnistä'). Jos
jäsenvaltio ehdottaa soveltavansa ja 
soveltaa vakuutusedustajia ja 
vakuutustuotteiden myyntiä koskevia 
muitakin säännöksiä kuin tässä 
direktiivissä vahvistettuja säännöksiä, sen 
olisi varmistettava, että kyseisistä 
säännöksistä aiheutuva hallinnollinen rasite 



PE502.060v01-00 16/68 PR\922352FI.doc

FI

Kuluttajien suojelemiseksi ja 
vakuutustuotteiden väärin perustein 
tapahtuvan myynnin ehkäisemiseksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava soveltaa 
tiukempia vaatimuksia poikkeuksellisesti 
vakuutusedustajiin, jotka harjoittavat 
vakuutusedustusta sivutoimisesti, jos 
jäsenvaltiot katsovat tämän tarpeelliseksi 
ja oikeasuhteiseksi.

säilyy kohtuullisena.

Or. de

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Ristiinmyyntikäytännöt ovat yleinen 
strategia vähittäisrahoituspalvelujen 
tarjoajien keskuudessa kaikkialla 
unionissa. Nämä käytännöt voivat tarjota 
etuja kuluttajille, mutta niissä voi myös 
olla kyse käytännöistä, joissa kuluttajan 
etua ei oteta riittävästi huomioon. 
Esimerkiksi tietyt ristiinmyyntikäytäntöjen 
tai -tuotteiden muodot, ennen muuta niin 
sanottu sitominen, jossa vähintään kaksi 
rahoituspalvelua myydään yhdessä 
paketissa ja ainakin yksi näistä 
palveluista tai tuotteista ei ole saatavilla 
erikseen, voivat vääristää kilpailua ja 
vaikuttaa kielteisesti kuluttajien 
liikkuvuuteen ja heidän 
mahdollisuuksiinsa tehdä tietoon 
perustuvia valintoja. Yhtenä esimerkkinä 
sitomisesta on pakollinen käyttötilin 
avaaminen vakuutusmaksujen 
maksamiseksi, kun vakuutuspalvelu 
tarjotaan kuluttajalle, tai 
moottoriajoneuvovakuutuksen pakollinen 
ottaminen luototetun auton 
vakuuttamiseksi, kun kuluttajalle 
myönnetään kulutusluotto. 
Niputuskäytännöt, joissa yksi tai useampi 
rahoituspalvelu tai -tuote myydään 

(41) Ristiinmyyntikäytännöt ovat yleinen 
ja täysin tarkoituksenmukainen strategia 
vähittäisrahoituspalvelujen tarjoajien 
keskuudessa kaikkialla unionissa.
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yhdessä paketissa, mutta kukin niistä 
voidaan myös ostaa erikseen, voivat nekin 
vääristää kilpailua ja vaikuttaa kielteisesti 
kuluttajien liikkuvuuteen ja 
mahdollisuuksiin tehdä tietoon perustuvia 
valintoja, mutta ne ainakin jättävät 
kuluttajalle valinnanvaraa, minkä vuoksi 
niihin voi liittyä vähäisempi riski siitä, 
etteivät vakuutusedustajat noudata tämän 
direktiivin mukaisia velvoitteitaan. 
Tällaisten käytäntöjen käyttöä olisi 
arvioitava huolellisesti, jotta voidaan 
edistää kilpailua ja kuluttajien 
valinnanvaraa.

Or. de

Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Asiakkaille tarjotaan usein 
vakuutussopimuksia, joihin liittyy 
sijoituksia, direktiivin [MiFID II] 
soveltamisalaan kuuluvien 
sijoitustuotteiden mahdollisina 
vaihtoehtoina tai korvikkeina. Jotta 
sijoittajansuoja olisi yhdenmukaista ja 
vältettäisiin sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäytön riski, on tärkeää, että 
vähittäissijoitustuotteisiin (sijoitustuotteita 
koskevista avaintietoasiakirjoista annetussa 
asetuksessa määritellyt vakuutusmuotoiset 
sijoitustuotteet) sovelletaan samoja 
liiketoiminnan menettelytapasääntöjä: 
näihin sisältyvät tarkoituksenmukaisten 
tietojen esittäminen, vaatimukset 
neuvonnan soveltuvuudesta, houkuttelua 
koskevat rajoitukset ja vaatimukset hallita 
eturistiriidat, ja, jos kyseessä ovat 
riippumattomat neuvonantajat, heidän 
saamiensa korvausten muotoa koskevat 
rajoitukset. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) 

(42) Asiakkaille tarjotaan usein 
vakuutussopimuksia, joihin liittyy 
sijoituksia, direktiivin [MiFID II] 
soveltamisalaan kuuluvien 
sijoitustuotteiden mahdollisina 
vaihtoehtoina tai korvikkeina. Jotta 
sijoittajansuoja olisi yhdenmukaista ja 
vältettäisiin sääntelyn katvealueiden 
hyväksikäytön riski, on tärkeää, että 
vähittäissijoitustuotteisiin (sijoitustuotteita 
koskevista avaintietoasiakirjoista annetussa 
asetuksessa määritellyt vakuutusmuotoiset 
sijoitustuotteet) sovelletaan samoja 
liiketoiminnan menettelytapasääntöjä: 
näihin sisältyvät tarkoituksenmukaisten 
tietojen esittäminen, vaatimukset 
neuvonnan soveltuvuudesta, houkuttelua 
koskevat rajoitukset ja vaatimukset hallita 
eturistiriidat. Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) 
ja Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen (EVLEV) olisi 
tehtävä yhteistyötä, jotta 
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ja Euroopan vakuutus- ja 
lisäeläkeviranomaisen (EVLEV) olisi 
tehtävä yhteistyötä, jotta 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuihin 
sijoitustuotteisiin, joihin sovelletaan joko 
[MiFID II]-direktiiviä tai tätä direktiiviä 
ohjeiden välityksellä, saataisiin 
liiketoiminnan menettelytapasääntöjen
osalta mahdollisimman paljon 
yhdenmukaisuutta. Kun kyseessä ovat 
vakuutusmuotoiset sijoitustuotteet, tämän 
direktiivin vaatimukset, joita sovelletaan 
kaikkiin vakuutussopimuksiin (tämän 
direktiivin VII luku), ja vakuutusmuotoisia 
sijoitustuotteita koskevat parannellut 
vaatimukset ovat kumulatiiviset. Näin ollen 
henkilöiden, jotka harjoittavat 
vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 
koskevaa vakuutusedustusta, olisi 
noudatettava menettelytapavaatimuksia, 
joita sovelletaan kaikkiin 
vakuutussopimuksiin, ja paranneltuja 
vaatimuksia, joita sovelletaan 
vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin.

vähittäismarkkinoille tarkoitettuihin 
sijoitustuotteisiin, joihin sovelletaan joko 
[MiFID II]-direktiiviä tai tätä direktiiviä 
ohjeiden välityksellä, saataisiin 
liiketoiminnan käyttäytymissääntöjen
osalta mahdollisimman paljon 
yhdenmukaisuutta. Kun kyseessä ovat 
vakuutusmuotoiset sijoitustuotteet, tämän 
direktiivin vaatimukset, joita sovelletaan 
kaikkiin vakuutussopimuksiin (tämän 
direktiivin VI luku), ja vakuutusmuotoisia 
sijoitustuotteita koskevat parannellut 
vaatimukset ovat kumulatiiviset. Näin ollen 
henkilöiden, jotka harjoittavat 
vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 
koskevaa vakuutusedustusta, olisi 
noudatettava menettelytapavaatimuksia, 
joita sovelletaan kaikkiin 
vakuutussopimuksiin, ja paranneltuja 
vaatimuksia, joita sovelletaan 
vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin.

Or. de

Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Sen varmistamiseksi, että 
vakuutusyritykset ja vakuutusedustusta 
harjoittavat henkilöt noudattavat tätä 
direktiiviä ja että niitä kohdellaan samalla 
tavoin koko unionissa, jäsenvaltiot olisi 
velvoitettava säätämään hallinnollisista 
seuraamuksista ja toimenpiteistä, jotka ovat 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Joulukuun 8 päivänä 2010 annetussa 
komission tiedonannossa 
"Seuraamusjärjestelmien lujittaminen 
finanssipalvelujen alalla" tarkasteltiin 
nykyisiä valtuuksia ja niiden soveltamista 

(43) Sen varmistamiseksi, että 
vakuutusyritykset ja vakuutusedustusta 
harjoittavat henkilöt noudattavat tätä 
direktiiviä ja että niitä kohdellaan samalla 
tavoin koko unionissa, jäsenvaltiot olisi 
velvoitettava säätämään hallinnollisista 
seuraamuksista ja toimenpiteistä, jotka ovat 
tehokkaita ja oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Joulukuun 8 päivänä 2010 annetussa 
komission tiedonannossa 
"Seuraamusjärjestelmien lujittaminen 
finanssipalvelujen alalla" tarkasteltiin 
nykyisiä valtuuksia ja niiden soveltamista 
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käytäntöön, ja sen tavoitteena oli 
seuraamusten ja toimenpiteiden 
lähentäminen. Jäsenvaltioiden 
vahvistamien hallinnollisten seuraamusten 
ja toimenpiteiden olisi sen vuoksi 
täytettävä tietyt keskeiset vaatimukset, 
jotka koskevat tällaisten seuraamusten ja 
toimenpiteiden osoittamista niiden 
kohteena oleville, niiden soveltamisessa 
huomioon otettavia kriteerejä, niiden 
julkistamista sekä keskeisiä 
seuraamusvaltuuksia ja hallinnollisten 
taloudellisten seuraamusten suuruutta.

käytäntöön, ja sen tavoitteena oli 
seuraamusten ja toimenpiteiden 
lähentäminen. Jäsenvaltioiden 
vahvistamien hallinnollisten seuraamusten 
ja toimenpiteiden olisi sen vuoksi 
täytettävä tietyt keskeiset vaatimukset, 
jotka koskevat tällaisten seuraamusten ja 
toimenpiteiden osoittamista niiden 
kohteena oleville, niiden soveltamisessa 
huomioon otettavia kriteerejä, niiden 
julkistamista sekä keskeisiä 
seuraamusvaltuuksia.

Or. de

Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Jotta saavutettaisiin tämän 
direktiivin tavoitteet, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat edustajan 
riittävien tietojen ja pätevyyden käsitteitä, 
eturistiriitojen hallintaa, 
menettelytapavelvoitteita 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
vakuutusalan paketoitujen 
sijoitustuotteiden osalta sekä menettelyjä 
ja lomakkeita, joilla tiedot seuraamuksista 
ilmoitetaan. On erityisen tärkeää, että 
komissio toteuttaa valmistelutyönsä 
aikana asianmukaisia kuulemisia, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 

Poistetaan.
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asianmukaisesti.

Or. de

Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Komission olisi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 
291 artiklan nojalla annettavilla 
delegoiduilla säädöksillä ja Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) 
perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 
2010 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 
10–15 artiklan mukaisesti hyväksyttävä 
delegoidut säädökset, joista säädetään [8] 
artiklassa edustajan riittävien tietojen ja 
taitojen osalta, [17 ja 23] artiklassa 
eturistiriitojen hallinnan osalta, [24 ja 25] 
artiklassa vähittäismarkkinoille 
tarkoitettuihin vakuutusalan 
paketoituihin sijoitustuotteisiin liittyvien 
menettelytapavelvoitteiden osalta, ja 
tekniset täytäntöönpanostandardit, joista 
säädetään [30] artiklassa seuraamuksiin 
liittyviä tietoja koskevien menettelyjen ja 
lomakkeiden osalta. EVLEV:n olisi 
laadittava näiden delegoitujen säädösten 
ja teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnokset.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 56 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(56) Tätä direktiiviä olisi tarkasteltava 
uudelleen viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta, jotta voidaan ottaa 
huomioon markkinoilla tapahtunut kehitys, 
unionin oikeuden muilla aloilla tapahtunut 
kehitys ja kokemukset, joita jäsenvaltiot 
ovat saaneet eritoten direktiivin
2003/41/EY soveltamisalaan kuuluviin 
tuotteisiin liittyvän unionin oikeuden 
täytäntöönpanosta.

(56) Tätä direktiiviä olisi tarkasteltava 
uudelleen viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta, jotta voidaan ottaa 
huomioon markkinoilla tapahtunut kehitys, 
unionin oikeuden muilla aloilla tapahtunut 
kehitys ja kokemukset, joita jäsenvaltiot 
ovat saaneet unionin oikeuden 
täytäntöönpanosta.

Or. de

Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneiden tai 
sijoittautumaan aikovien luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustustoiminnan, 
mukaan lukien vahinkojen 
ammattimainen hallinnointi ja vahingon 
selvittely, aloittamista ja harjoittamista 
koskevat säännöt.

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneiden tai 
sijoittautumaan aikovien luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustustoiminnan 
aloittamista ja harjoittamista koskevat 
säännöt.

Or. de

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – e alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e) vakuutus liittyy täydentävänä minkä 
tahansa tarjoajan toimittamiin tavaroihin, 
kun tällainen vakuutus kattaa kyseisen 
tarjoajan toimittamien tavaroiden 

i) vakuutus liittyy täydentävänä minkä 
tahansa tarjoajan toimittamaan tavaraan 
tai tämän tuottamaan palveluun, kun 
tällainen vakuutus kattaa kyseisen tarjoajan 
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viallisuuteen, katoamiseen tai 
vahingoittumiseen liittyvän riskin;

toimittamien tavaroiden viallisuuteen, 
katoamiseen tai vahingoittumiseen liittyvän 
riskin; tai

Or. de

Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) matkatavaroiden vahingoittuminen tai 
katoaminen ja kyseiseltä tarjoajalta 
varattuun matkaan liittyvät muut riskit, 
vaikka vakuutus kattaa henkivakuutus-
tai vastuuriskejä edellyttäen, että 
vakuutusturva on liitännäinen kyseiseen 
matkaan liittyviä riskejä koskevaan 
pääasialliseen vakuutusturvaan nähden; 
tai 

Or. de

Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – e alakohta – iii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii) matkatavaroiden vahingoittuminen tai 
katoaminen ja vuokrattuun ajoneuvoon 
liittyvät muut riskit, matkustajien vammat 
mukaan luettuna, edellyttäen, että 
vakuutusturva on liitännäinen kyseiseen 
vuokraukseen liittyviä riskejä koskevaan 
pääasialliseen vakuutusturvaan nähden;

Or. de
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Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. 'vakuutusyrityksellä' yritystä, joka on 
saanut virallisen toimiluvan direktiivin 
73/239/ETY 6 artiklan tai direktiivin 
79/267/ETY 6 artiklan mukaisesti;

1. 'vakuutusyrityksellä' henki- tai 
vahinkovakuutustoimintaa harjoittavaa 
ensivakuutusyritystä, joka on saanut 
toimiluvan direktiivin 2009/138/EY
14 artiklan mukaisesti;

Or. de

Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. 'jälleenvakuutusyrityksellä' yritystä, joka 
on saanut virallisen toimiluvan direktiivin 
2005/68/EY 3 artiklan mukaisesti;

2. 'jälleenvakuutusyrityksellä' yritystä, joka 
on saanut direktiivin 2009/138/EY 
14 artiklan mukaisesti toimiluvan 
harjoittaa jälleenvakuutustoimintaa;

Or. de

Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa sekä vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia ja vahingon 
selvittelyä. Näitä toimintoja pidetään 
vakuutusedustuksena myös silloin, kun 

3. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa. Näitä toimintoja 
pidetään vakuutusedustuksena myös 
silloin, kun niitä harjoittaa vakuutusyritys 
ilman vakuutusedustajaa. Kaikki seuraavat 
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niitä harjoittaa vakuutusyritys ilman 
vakuutusedustajaa.

toiminnat ovat vakuutusedustusta tämän 
direktiivin tarkoituksessa:
tietojen antaminen yhdestä tai 
useammasta vakuutussopimuksesta 
sellaisten kriteerien perusteella, jotka 
asiakas valitsee verkkosivustolta tai 
muuta kautta, sekä vakuutustuotteiden 
laittaminen paremmuusjärjestykseen tai 
vakuutusmaksun alennus, jos asiakas voi 
sen jälkeen tehdä suoraan sopimuksen.

Or. de

Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. 'jälleenvakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
jälleenvakuutussopimusten tekemiseen 
liittyvää valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
jälleenvakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa sekä vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia ja vahingon 
selvittelyä. Näitä toimintoja pidetään 
jälleenvakuutusedustuksena myös silloin, 
kun niitä harjoittaa jälleenvakuutusyritys 
ilman jälleenvakuutusedustajaa.

6. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta vakuutus- ja 
jälleenvakuutussopimusten tekemiseen 
liittyvää valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa. Näitä toimintoja 
pidetään jälleenvakuutusedustuksena myös 
silloin, kun niitä harjoittaa 
jälleenvakuutusyritys ilman 
jälleenvakuutusedustajaa.

Or. de

Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. 'jälleenvakuutusedustajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole 
jälleenvakuutusyritys ja joka korvausta 

7. 'jälleenvakuutusedustajalla' luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka ei ole 
jälleenvakuutusyritys eikä sen työntekijä ja 
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vastaan aloittaa jälleenvakuutusedustuksen 
tai harjoittaa sitä;

joka korvausta vastaan aloittaa 
jälleenvakuutusedustuksen tai harjoittaa 
sitä;

Or. de

Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. 'sidoksissa olevalla vakuutusedustajalla'
henkilöä, joka harjoittaa vakuutusedustusta 
yhden tai usean vakuutusyrityksen tai 
-edustajan nimissä ja lukuun ja jonka 
toiminta tapahtuu täysin kyseisten 
vakuutusyritysten tai -edustajien vastuulla 
edellyttäen, että vakuutusedustajat, joiden 
vastuulla kyseinen henkilö toimii, eivät itse 
toimi toisen vakuutusyrityksen tai 
-edustajan vastuulla;

8. 'sidoksissa olevalla vakuutusedustajalla'
henkilöä, joka harjoittaa vakuutusedustusta 
yhden tai, jos vakuutustuotteet eivät 
kilpaile keskenään, usean 
vakuutusyrityksen tai -edustajan nimissä ja 
lukuun ja joka ei kuitenkaan ota vastaan 
vakuutusmaksuja eikä asiakkaille 
tarkoitettuja korvauksia ja jonka toiminta 
tapahtuu täysin kyseisten vakuutusyritysten 
tai -edustajien vastuulla edellyttäen, että 
vakuutusedustajat, joiden vastuulla 
kyseinen henkilö toimii, eivät itse toimi 
toisen vakuutusyrityksen tai edustajan 
vastuulla;

Or. de

Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. 'neuvonnalla' suositusten antamista 
asiakkaalle, joko asiakkaan pyynnöstä tai 
vakuutusyrityksen tai -edustajan 
aloitteesta;

9. 'neuvonnalla' henkilökohtaisten 
suositusten antamista asiakkaalle, joko 
asiakkaan pyynnöstä tai vakuutusyrityksen 
tai -edustajan aloitteesta;

Or. de
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Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. 'suurilla riskeillä' direktiivin 
73/239/ETY 5 artiklan d kohdassa
määriteltyjä riskejä;

11. 'suurilla riskeillä' direktiivin 
2009/138/EY 13 artiklan 27 kohdassa
määriteltyjä riskejä;

Or. de

Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

15. 'ristiinmyyntikäytännöllä'
vakuutuspalvelun tai -tuotteen tarjoamista 
yhdessä toisen palvelun tai tuotteen 
kanssa osana pakettia tai ehtona jonkin 
muun sopimuksen tai paketin ottamiselle;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 18 kohta

Komission teksti Tarkistus

18. 'korvauksella' kaikkia provisioita, 
palkkioita, veloituksia ja muita maksuja,
mukaan lukien kaikenlainen 
taloudellinen hyöty, joita tarjotaan tai 
annetaan vakuutusedustustoiminnan 
yhteydessä;

18. 'korvauksella' kaikkia provisioita, 
palkkioita, veloituksia ja muita maksuja, 
joita tarjotaan tai annetaan 
vakuutusedustustoiminnan yhteydessä;

Or. de
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Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

20. 'niputuskäytännöllä' yhden tai 
useamman oheispalvelun tarjoamista 
vakuutuspalvelun tai -tuotteen kanssa 
paketissa, jos kyseistä vakuutuspalvelua tai 
-tuotetta tarjotaan asiakkaalle myös 
erikseen muttei välttämättä samoin ehdoin 
ja edellytyksin kuin silloin, kun sitä 
tarjotaan niputettuna oheispalvelujen
kanssa.

20. 'niputuskäytännöllä' yhden tai 
useamman oheispalvelun tarjoamista 
vakuutuspalvelun tai -tuotteen kanssa 
paketissa, jos kyseistä vakuutuspalvelua tai 
-tuotetta tarjotaan asiakkaalle myös 
erikseen muttei välttämättä samoin ehdoin 
ja edellytyksin kuin silloin, kun sitä 
tarjotaan niputettuna palvelujen kanssa.

Or. de

Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 20 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a. 'tuotteella' vakuutussopimusta, joka 
kattaa yhden tai useampia riskejä;

Or. de

Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jollei 4 artiklassa toisin säädetä, 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien on 
oltava toimivaltaisen viranomaisen 
rekisteröimiä kotijäsenvaltiossaan. 
Vakuutusyritysten, jotka on rekisteröity 
kotijäsenvaltioissaan direktiivin 
73/239/ETY, direktiivin 2002/83/EY ja 
direktiivin 2005/68/EY nojalla, ja niiden
työntekijöiden ei tarvitse rekisteröityä 

Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien on 
oltava toimivaltaisen viranomaisen 
rekisteröimiä kotijäsenvaltiossaan. 
Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten, 
jotka on rekisteröity kotijäsenvaltioissaan 
direktiivin 73/239/ETY, direktiivin 
2002/83/EY ja direktiivin 2005/68/EY 
nojalla, ja niiden työntekijöiden ei tarvitse 
rekisteröityä uudelleen tämän direktiivin 
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uudelleen tämän direktiivin nojalla. nojalla.

Or. de

Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV perustaa keskitetyn sähköisen 
rekisterin vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajista, jotka ovat 
ilmoittaneet aikomuksestaan harjoittaa rajat 
ylittävää liiketoimintaa IV luvun 
mukaisesti, julkistaa sen 
verkkosivustollaan ja pitää sen ajan tasalla. 
Tätä varten jäsenvaltioiden on viipymättä 
toimitettava EVLEV:lle asianomaiset 
tiedot. Rekisterin on sisällytettävä 
hyperlinkit kunkin jäsenvaltion kaikkiin 
asianomaisiin toimivaltaisiin 
viranomaisiin. Rekisterin on sisällettävä 
linkit kaikkien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten 
verkkosivustoille, joilta on myös oltava 
pääsy sille.

EVLEV perustaa keskitetyn sähköisen 
rekisterin vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajista, jotka ovat 
ilmoittaneet aikomuksestaan harjoittaa rajat 
ylittävää liiketoimintaa IV luvun 
mukaisesti, julkistaa sen 
verkkosivustollaan ja pitää sen ajan tasalla. 
Tätä varten jäsenvaltioiden on viipymättä 
toimitettava EVLEV:lle asianomaiset 
tiedot. Rekisterin on sisällytettävä 
hyperlinkit kunkin jäsenvaltion kaikkiin 
asianomaisiin toimivaltaisiin 
viranomaisiin. Rekisterin on sisällettävä 
linkit kaikkien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten 
verkkosivustoille, joilta on myös oltava 
pääsy sille. EVLEV:llä on oikeus tutkia 
sinne tallennettuja tietoja. EVLEV:llä ja 
toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus 
muuttaa tallennettuja tietoja. 
Rekisteröidyillä, joiden henkilökohtaisia 
tietoja voidaan tallentaa ja vaihtaa, on 
oikeus tarkastella heitä koskevia tietoja.

Or. de

Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Rekisteröidyt vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajat voivat aloittaa 
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vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustustoiminnan ja 
harjoittaa sitä yhteisössä 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
tarjoamisen vapauden perusteella.

Or. de

Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b. Jäsenvaltiot voivat määrätä, että 
edustajien, jotka ovat jo rekisteröityneet 
direktiivin 2002/92/EY (IMD 1) 
mukaisesti, ei tarvitse rekisteröityä 
uudelleen.

Or. de

Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

4 artikla Poistetaan.
Ilmoitusmenettely sivutoimisen 
vakuutusedustuksen tarjontaa, 

vahinkojen ammattimaista hallinnointia 
taikka vahingon arviointia koskevia 

palveluja varten
1. Edellä 3 artiklassa vahvistettuja 
rekisteröinnin edellytyksiä ei sovelleta 
vakuutusedustajiin, jotka harjoittavat 
vakuutusedustusta sivutoimisesti, 
edellyttäen että toiminta täyttää kaikki 
seuraavat edellytykset:
a) vakuutusedustajan pääasiallinen 
ammattitoiminta on muu kuin 
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vakuutusedustus;
b) vakuutusedustaja edustaa ainoastaan 
tiettyjä vakuutustuotteita, jotka 
täydentävät jotain tuotetta tai palvelua, ja 
mainitsee ne selkeästi ilmoituksessaan;
c) vakuutustuote ei kata henkivakuutus-
tai vastuuriskejä, paitsi jos vakuutusturva 
on liitännäinen pääasialliseen 
vakuutusturvaan nähden.
2. Edellä 3 artiklassa vahvistettuja 
rekisteröinnin edellytyksiä ei sovelleta 
vakuutusedustajiin, joiden ainoana 
toimintana ovat vahinkojen 
ammattimainen hallinnointi tai vahingon 
arviointia koskevat palvelut.
3. Kaikkien vakuutusedustajien, joihin 
sovelletaan tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa, 
on toimitettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitus, 
jolla ne toimittavat toimivaltaiselle 
viranomaiselle tunnistetietonsa, 
osoitteensa ja harjoittamansa 
ammatillisen toiminnan.
4. Edustajiin, joihin sovelletaan tämän 
artiklan 1 ja 2 kohtaa, sovelletaan tämän 
direktiivin I, III, IV, V, VIII ja IX luvun 
sekä 15 ja 16 artiklan säännöksiä.

Or. de

Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajilla, 
mukaan lukien tällaista toimintaa 
sivutoimisesti harjoittavilla edustajilla,
henkilöillä, jotka harjoittavat vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia tai vahingon 
selvittelyä tai tekevät asiantuntija-arvion 
vahingosta, sekä vakuutusyritysten 
henkilöstöllä, joka harjoittaa 

Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajilla, 
mukaan lukien tällaista toimintaa 
sivutoimisesti harjoittavilla edustajilla sekä 
vakuutusyritysten henkilöstöllä, joka 
harjoittaa vakuutusedustustoimintaa, on 
oltava edustajan tai yrityksen 
kotijäsenvaltion määrittelemät 
asianmukaiset tiedot ja taidot, jotta ne 
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vakuutusedustustoimintaa, on oltava 
edustajan tai yrityksen kotijäsenvaltion 
määrittelemät asianmukaiset tiedot ja 
taidot, jotta ne voivat suorittaa tehtävänsä 
ja hoitaa velvollisuutensa asianmukaisesti, 
ja niiden on osoitettava, että niillä on 
edustamiensa tuotteiden 
monimutkaisuuden kannalta 
tarkoituksenmukainen ammatillinen 
kokemus.

voivat suorittaa tehtävänsä ja hoitaa 
velvollisuutensa asianmukaisesti.

Or. de

Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajat
sekä vakuutusyritysten henkilöstö, joka 
harjoittaa vakuutusedustustoimintaa, 
päivittävät tietonsa ja taitonsa 
kehittämällä ammattitaitoaan jatkuvasti 
ylläpitääkseen riittävää suoritustasoa.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat mukauttaa tietoja ja 
taitoja koskevia vaatimuksia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien erityisen 
toiminnan ja edustettujen tuotteiden 
perusteella, erityisesti jos edustajan 
pääasiallinen ammattitoiminta on muu kuin 
vakuutusedustus. Tässä tapauksessa 
asianomainen voi harjoittaa 
vakuutusedustajan toimintaa ainoastaan 

Jäsenvaltiot mukauttavat tietoja ja taitoja 
koskevia vaatimuksia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien erityisen 
toiminnan ja edustettujen tuotteiden 
perusteella, erityisesti jos edustajan 
pääasiallinen ammattitoiminta on muu kuin 
vakuutusedustus. Jäsenvaltiot voivat 
säätää, että vakuutusyrityksen tai 
-edustajan on tarkistettava 3 artiklan 
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siinä tapauksessa, että tämän artiklan 
edellytykset täyttävä vakuutusedustaja tai 
jokin vakuutusyritys on ottanut täyden 
vastuun edustajan toimista. Jäsenvaltiot 
voivat säätää, että vakuutusyrityksen tai 
-edustajan on tarkistettava 3 artiklan 
1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa, vastaavatko 
vakuutusedustajien tiedot ja taidot tämän 
kohdan ensimmäisen alakohdan 
vaatimuksia, ja annettava tarvittaessa 
koulutus, joka on näiden 
vakuutusedustajien tarjoamia tuotteita 
koskevien vaatimusten mukainen.

1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa ja 
vakuutusedustustoimintaa harjoittavien 
vakuutusyritysten työntekijöiden 
tapauksessa, vastaavatko 
vakuutusedustajien tiedot ja taidot tämän 
kohdan ensimmäisen alakohdan 
vaatimuksia, ja annettava tarvittaessa 
koulutus, joka on näiden 
vakuutusedustajien tarjoamia tuotteita 
koskevien vaatimusten mukainen.

Or. de

Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien 
sekä vakuutusyritysten henkilöstön, joka 
harjoittaa vakuutusedustustoimintaa, on 
oltava hyvämaineisia. 
Vähimmäisvaatimuksena on, ettei heistä 
saa olla vakaviin joko omaisuusrikoksiin 
tai muihin talousrikoksiin liittyvää 
merkintää rikosrekisterissä tai muussa 
vastaavassa kansallisessa rekisterissä 
eivätkä he saisi olla aiemmin konkurssiin 
asetettuja paitsi, jos heidän valtansa 
vallita omaisuuttaan on palautunut 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien 
sekä vakuutusyritysten henkilöstön, joka 
harjoittaa vakuutusedustustoimintaa, on 
oltava hyvämaineisia. 
Vähimmäisvaatimuksena on, ettei heistä 
saa olla vakaviin joko omaisuusrikoksiin 
tai muihin talousrikoksiin liittyvää 
merkintää rikosrekisterissä tai muussa 
vastaavassa kansallisessa rekisterissä.

Or. de

Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajalla 
on oltava ammatillisesta virheestä 
aiheutuvan korvausvastuun kattamiseksi 
koko unionin alueella voimassa oleva 
ammatillinen vastuuvakuutus tai muu 
vastaava vakuus, jonka määrä on vähintään 
1 120 000 euroa kutakin vahinkoa kohden 
ja yhteensä 1 680 000 euroa kaikkien 
vahinkojen osalta vuotta kohden, jollei 
vakuutusyritys, jälleenvakuutusyritys tai 
muu yritys, jonka puolesta vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustaja toimii tai on 
valtuutettu toimimaan, jo ole myöntänyt 
sille tällaista vakuutusta tai vastaavanlaista 
vakuutta, tai jollei tämä yritys ole ottanut 
täyttä vastuuta edustajan toimista.

3. Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajalla 
on oltava ammatillisesta virheestä 
aiheutuvan korvausvastuun kattamiseksi 
koko unionin alueella voimassa oleva 
ammatillinen vastuuvakuutus tai muu 
vastaava vakuus, jonka määrä on vähintään 
1 000 000 euroa kutakin vahinkoa kohden 
ja yhteensä 2 000 000 euroa kaikkien 
vahinkojen osalta vuotta kohden, jollei 
vakuutusyritys, jälleenvakuutusyritys tai 
muu yritys, jonka puolesta vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustaja toimii tai on 
valtuutettu toimimaan, jo ole myöntänyt 
sille tällaista vakuutusta tai vastaavanlaista 
vakuutta, tai jollei tämä yritys ole ottanut 
täyttä vastuuta edustajan toimista.

Or. de

Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

8. Jäsenvaltiot täsmentävät

Or. de

Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien sekä 
vakuutusedustustoimintaa harjoittavien 
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vakuutusyritysten työntekijöiden 
asianmukaisten tietojen ja taitojen sekä 
erityisesti ammattipätevyyden tason 
vastavuoroisen tunnustamisen yhteydessä 
vastaanottavan jäsenvaltion olisi 
hyväksyttävä kansallinen tutkinto, joka on 
vahvistettu vähintään tasolle 3 
eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen 
perustamisesta elinikäisen oppimisen 
edistämiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston suosituksen mukaisessa 
eurooppalaisessa tutkintojen 
viitekehyksessä, sen osoituksena, että
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustaja 
täyttää tietoja ja taitoja koskevat 
vaatimukset, jotka ovat edellytys tämän 
direktiivin nojalla tehtävälle 
rekisteröinnille.

Or. de

Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
asianmukaisten, tehokkaiden, 
puolueettomien ja riippumattomien valitus-
ja oikaisumenettelyjen käyttöönotto 
vakuutusedustajien ja asiakkaiden sekä 
vakuutusyritysten ja asiakkaiden välisten 
riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella 
soveltuvin osin käyttäen jo olemassa olevia 
elimiä. Jäsenvaltioiden on lisäksi 
varmistettava, että kaikki vakuutusyritykset 
ja -edustajat osallistuvat menettelyihin 
riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella, kun 
seuraavat edellytykset täyttävät:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
asianmukaisten, tehokkaiden, 
puolueettomien ja riippumattomien valitus-
ja oikaisumenettelyjen käyttöönotto 
vakuutusedustajien ja asiakkaiden sekä 
vakuutusyritysten ja asiakkaiden välisten 
riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella 
soveltuvin osin käyttäen jo olemassa olevia 
elimiä. Jäsenvaltioiden on lisäksi 
varmistettava, että kaikki vakuutusyritykset 
ja -edustajat osallistuvat menettelyihin 
riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella.

Or. de
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Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menettelyt johtavat päätöksiin, jotka 
eivät ole sitovia;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vanhentumisaika kanteen nostamiseksi 
tuomioistuimessa ei kulu vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn keston aikana;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaateen vanhentumisaika ei kulu 
menettelyn aikana;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) menettely on veloitukseton tai 
kohtuullisen hintainen;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) sähköiset keinot eivät ole osapuolille 
ainoa keino päästä menettelyn piiriin; ja

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) välitoimet ovat mahdollisia 
poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa ne 
ovat välttämättömiä tilanteen 
kiireellisyyden vuoksi. 

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tarjotessaan vakuutusedustusta asiakkaille 
tai harjoittaessaan vakuutusedustusta 
asiakkaiden puolesta vakuutusedustaja tai 

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
tarjotessaan vakuutusedustusta asiakkaille 
tai harjoittaessaan vakuutusedustusta 
asiakkaiden puolesta vakuutusedustaja tai 
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-yritys toimii rehellisesti, tasapuolisesti ja
ammattimaisesti asiakkaan parhaan edun 
mukaisesti.

-yritys toimii ammattimaisesti asiakkaan 
edun mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaiken tiedon, mukaan lukien 
markkinointiviestintä, jonka 
vakuutusedustaja tai -yritys osoittaa 
asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille, 
on oltava asiallista ja selkeää eikä se saa 
olla harhaanjohtavaa. 
Markkinointiviestinnän on oltava selvästi 
tunnistettavissa markkinointiviestinnäksi.

2. Kaiken tiedon, mukaan lukien 
markkinointiviestintä, jonka 
vakuutusedustaja tai -yritys osoittaa 
asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille, 
on oltava selkeää eikä se saa olla 
harhaanjohtavaa. Markkinointiviestinnän 
on oltava selvästi tunnistettavissa 
markkinointiviestinnäksi.

Or. de

Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tarjoaako se myymiään 
vakuutustuotteita koskevaa 
jonkintyyppistä neuvontaa vai ei;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) toimiiko edustaja asiakkaan puolesta Poistetaan.
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vai vakuutusyrityksen nimissä ja lukuun;

Or. de

Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) tarjoaako se myymiään 
vakuutustuotteita koskevaa 
jonkintyyppistä neuvontaa vai ei;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Jäsenvaltiot voivat antaa tai jättää 
voimaan vaatimukset ylittäviä 
tiedonantovelvollisuuksia 
vakuutusedustajille ja vakuutusyritysten 
työntekijöille sillä ehdolla, että eri myynti-
ja edustustapojen välillä säilyvät 
tasavertaiset toimintaedellytykset, ja sillä 
edellytyksellä, että tästä aiheutuvan 
hallinnollisen rasituksen ja tarkoitetun 
kuluttajansuojan välillä vallitsee 
oikeasuhteisuus.

Or. de

Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – d alakohta



PR\922352FI.doc 39/68 PE502.060v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

d) minkä luonteisen korvauksen se saa 
vakuutussopimuksen osalta;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 66
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) jos edustaja saa minkä tahansa 
tyyppisen palkkion tai provision, 
tarjottaviin tai harkittaviin 
vakuutustuotteisiin liittyvän korvauksen 
koko määrä tai, jos tarkkaa määrää ei 
pystytä kertomaan, kaikkien palkkioiden 
tai provisioiden taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 67
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) jos provision suuruus riippuu siitä, 
saavutetaanko vakuutusedustajan 
kyseiselle vakuutuksenantajalle 
hankkimaan vakuutustoimintaan liittyvät 
sovitut tavoitteet tai kynnysarvot, on 
ilmoitettava kyseiset tavoitteet tai 
kynnysarvot sekä niiden saavuttamisesta 
maksettavat määrät.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan f 
alakohdassa säädetään, viiden vuoden 
ajan tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä edustajan, joka 
edustaa muita vakuutussopimuksia kuin 
direktiivin 2002/83/EY liitteessä I olevassa 
missä tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, on ennen tällaisen 
vakuutussopimuksen tekemistä, jos 
edustaja saa korvauksen palkkiona tai 
provisiona,

Poistetaan.

a) kerrottava asiakkaalle palkkion tai 
provision suuruus tai, jos tarkkaa määrää 
ei pystytä kertomaan, palkkion tai 
provision taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta, jos asiakas niin pyytää;
b) kerrottava asiakkaalle hänen 
oikeudestaan pyytää a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Or. de

Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kerrottava asiakkaalle palkkion tai 
provision suuruus tai, jos tarkkaa määrää 
ei pystytä kertomaan, palkkion tai 
provision taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta, jos asiakas niin pyytää;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kerrottava asiakkaalle hänen 
oikeudestaan pyytää a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusyrityksen tai -edustajan on 
myös kerrottava asiakkaalle 
työntekijöidensä kyseisen 
vakuutustuotteen jakelusta ja 
hallinnoinnista saaman muuttuvan 
korvauksen luonne ja laskentaperusta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos asiakas maksaa 
vakuutussopimuksen perusteella maksuja 
vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen, 
vakuutusyrityksen tai -edustajan on myös 
kerrottava tämän artiklan mukaiset tiedot 
kustakin tällaisesta maksusta.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

Poistetaan.

a) tarkoituksenmukaiset perusteet sen 
määrittämiseksi, miten edustajan 
saamasta korvauksesta – myös 
ehdollisesta provisiosta – on kerrottava 
asiakkaalle tämän artiklan 1 kohdan f ja 
g alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla;
b) tarkoituksenmukaiset perusteet 
erityisesti kaikkien palkkioiden tai 
provisioiden taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperustan määrittämiseksi;
c) toimet, joita vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten voidaan 
kohtuudella odottaa toteuttavan 
esittääkseen saamiaan korvauksia 
koskevat tiedot asiakkailleen.

Or. de

Tarkistus 74
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisen asiakkaan vaatimukset ja 
tarpeet;

a) kyseisen asiakkaan vakuutusturvaa 
koskevat odotukset ja tarpeet;

Or. de

Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) ja, jos neuvontaa annetaan,
tarkennettava asiakkaalle, millä perustein 
sitä asiakkaalle tietyn vakuutustuotteen 
osalta annetaan.

b) ja tarkennettava asiakkaalle, millä 
perustein sitä asiakkaalle tietyn 
vakuutustuotteen osalta annetaan.

Or. de

Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. 1 kohdan b alakohtaa ei sovelleta, jos 
asiakas
a) kieltäytyy selvästi neuvonnasta tai
b) käyttää sopimuksen tekemiseen vain 
kaukoyhteyksiä, ellei hän ole selvästi 
ilmaissut haluavansa neuvontaa.

Or. de

Tarkistus 77
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on mukautettava 
suhteessa ehdotetun vakuutustuotteen 
monitahoisuuteen ja asiakkaalle 
aiheutuvaan taloudelliseen riskiin.

2. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on mukautettava 
suhteessa ehdotetun vakuutustuotteen 
monitahoisuuteen, asiakkaalle aiheutuvaan 
taloudelliseen riskiin ja asiakkaan 
valitsemaan myyntitapaan.

Or. de

Tarkistus 78
Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä, 
riippumatta siitä, annetaanko neuvontaa 
vai ei, vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
annettava asiakkaalle merkitykselliset 
tiedot vakuutustuotteesta 
ymmärrettävässä muodossa, jotta asiakas 
voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen, ja 
otettava samalla huomioon 
vakuutustuotteen monimutkaisuus ja 
asiakkaan tyyppi.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 79
Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä 16, 17 ja 18 artiklassa 
tarkoitettuja tietoja ei tarvitse antaa silloin, 
kun vakuutusedustaja tai -yritys edustaa 
suurten riskien vakuutuksia, kun 
jälleenvakuutusedustaja tai -yritys 
harjoittaa edustusta tai kun kyseessä ovat 
liitteessä täsmennetyt ammattimaiset 
asiakkaat.

1. Edellä 16, 17 ja 18 artiklassa 
tarkoitettuja tietoja ei tarvitse antaa silloin, 
kun vakuutusedustaja tai -yritys edustaa 
suurten riskien vakuutuksia tai kun 
jälleenvakuutusedustaja tai -yritys 
harjoittaa edustusta.

Or. de

Tarkistus 80
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
niputuskäytännöt muttei sitomiskäytäntöjä.

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
niputuskäytännöt ja sitomiskäytännöt.

Or. de
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Tarkistus 81
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on annettava 
luotonantajille mahdollisuus tehdä 
luotonanto riippuvaiseksi 
luottovakuutuksen ottamisesta ja 
kuluttajalle mahdollisuus kieltäytyä 
tällaisen luoton ottamisesta, jos tämä ei 
ota luotonantajalta eikä vaihtoehtoiselta 
tarjoajalta tällaista vakuutusta, jossa on 
vastaavat ominaisuudet kuin
luotonantajan suosiman tarjoajan 
vakuutustuotteessa. Lisäksi 
jäsenvaltioiden on sallittava se, että 
markkinoilla tarjotaan tuotteita, joissa 
yhdistyy vakuutusturva yhtä tai useampaa 
riskiä vastaan.

Or. de

Tarkistus 82
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 
yhdessä toisen palvelun tai tuotteen kanssa 
paketissa, vakuutusyrityksen tai tapauksen 
mukaan vakuutusedustajan on tarjottava ja 
ilmoitettava asiakkaalle, että paketin eri 
osat voidaan ostaa erikseen, ja annettava 
tiedot kuluista ja veloituksista, joita 
aiheutuu paketin kustakin siltä tai sen 
kautta erikseen ostettavasta osasta.

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 
yhdessä toisen palvelun tai tuotteen kanssa 
paketissa, vakuutusyrityksen tai tapauksen 
mukaan vakuutusedustajan on tarjottava ja 
ilmoitettava asiakkaalle siitä, voidaanko
paketin eri osat ostaa erikseen, ja annettava 
tiedot kuluista ja veloituksista, joita 
aiheutuu paketin kustakin siltä tai sen 
kautta erikseen ostettavasta osasta.

Or. de
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Tarkistus 83
Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. EVLEV laatii viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta [20XX] ja päivittää 
määräajoin ristiinmyyntikäytäntöjen 
arviointia ja valvontaa koskevat ohjeet, 
joissa selvitetään erityisesti tilanteet, 
joissa ristiinmyyntikäytännöt ovat vastoin 
16, 17 ja 18 artiklan tai tämän artiklan 1 
kohdan mukaisia velvoitteita.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 84
Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 33 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotta voidaan täsmentää

Poistetaan.

a) toimet sekä tehokkaat toiminnan 
järjestämiseen liittyvät ja hallinnolliset 
järjestelyt, jotka vakuutusedustajien ja -
yritysten voidaan kohtuudella edellyttää 
toteuttavan eturistiriitojen 
tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, 
hallitsemiseksi ja ilmoittamiseksi, kun 
harjoitetaan vakuutusedustusta;
b) tarkoituksenmukaiset perusteet 
sellaisten eturistiriitojen 
määrittelemiseksi, jotka saattavat 
vahingoittaa vakuutusedustajien tai -
yrityksen asiakkaiden tai potentiaalisten 
asiakkaiden etuja.

Or. de
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Tarkistus 85
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 
vakuutusedustaja tai -yritys toimii 
rehellisesti, tasapuolisesti, 
ammattimaisesti ja asiakkaidensa 
parhaiden etujen mukaisesti, kun se 
tarjoaa vakuutusedustusta asiakkaille tai 
harjoittaa vakuutusedustusta asiakkaiden 
puolesta, ja noudattaa erityisesti tässä 
artiklassa ja 25 artiklassa vahvistettuja 
periaatteita.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 86
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaiken tiedon, mukaan lukien 
markkinointiviestintä, jonka 
vakuutusedustaja tai -yritys osoittaa 
asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille, 
on oltava asiallista ja selkeää eikä se saa 
olla harhaanjohtavaa. 
Markkinointiviestinnän on oltava selvästi 
tunnistettavissa markkinointiviestinnäksi.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 87
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun vakuutusedustaja tai -yritys 
ilmoittaa asiakkaalle, että 

Poistetaan.
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vakuutusneuvonta annetaan 
riippumattomasti,
a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
arvioitava riittävän suuri määrä 
markkinoilla saatavilla olevia 
vakuutustuotteita. Vakuutustuotteiden 
olisi edustettava hajautetusti eri tyyppejä 
ja liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden 
tarjoajia, eivätkä ne saisi rajoittua 
sellaisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin 
tai tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla 
on läheiset yhteydet vakuutusedustajaan 
tai -yritykseen; ja
b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä tai ottaa vastaan palkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia etuja, jotka 
kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai 
tarjoaa liittyen kyseisen palvelun 
tarjoamiseen asiakkaille.

Or. de

Tarkistus 88
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 33 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että 
vakuutusedustajat ja -yritykset 
noudattavat tässä artiklassa vahvistettuja 
periaatteita tarjotessaan asiakkailleen 
vakuutusedustusta. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

Poistetaan.

a) asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle tarjottavan palvelun tai 
tarjottavien palvelujen luonne ottaen 
huomioon liiketoimien tyyppi, kohde, 
suuruus ja lukumäärä; und
b) tarjottavien tai harkittavien tuotteiden 
luonne, mukaan lukien erityyppiset 
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vakuutustuotteet.

Or. de

Tarkistus 89
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltiot voivat antaa tai jättää 
voimaan vaatimukset ylittäviä toimia sillä 
edellytyksellä, että tästä aiheutuvan 
hallinnollisen rasituksen ja tarkoitetun 
kuluttajansuojan välillä vallitsee 
oikeasuhteisuus.

Or. de

Tarkistus 90
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
harjoittaessaan myyntiin liittyvää 
vakuutusedustusta, jossa ei anneta 
neuvontaa, vakuutusedustaja tai -yritys 
pyytää asiakasta tai potentiaalista 
asiakasta antamaan tietoja 
tietämyksestään ja kokemuksestaan 
tietystä tarjotusta tai pyydetystä tuotteesta 
tai palvelusta voidakseen arvioida, 
soveltuuko suunniteltu vakuutuspalvelu tai 
-tuote asiakkaalle.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
harjoittaessaan myyntiin liittyvää 
vakuutusedustusta, jossa ei anneta 
neuvontaa, vakuutusedustaja tai -yritys 
varoittaa, ettei voi arvioida soveltuuko 
suunniteltu tuote asiakkaalle. Varoitus 
voidaan esittää vakiomuotoisena.

Or. de

Tarkistus 91
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos vakuutusedustaja tai -yritys katsoo 
edellisen alakohdan mukaisesti saadun 
tiedon pohjalta, että tuote tai palvelu ei 
sovellu asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle, sen on varoitettava asiakasta 
tai potentiaalista asiakasta. Varoitus 
voidaan esittää vakiomuotoisena.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 92
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos asiakkaat tai potentiaaliset asiakkaat 
eivät anna ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja tai antavat 
riittämättömät tiedot tietämyksestään ja 
kokemuksestaan, vakuutusedustajan tai -
yrityksen on varoitettava heitä siitä, ettei 
sillä ole mahdollisuutta määritellä, onko 
suunniteltu palvelu tai tuote 
asianmukainen asiakkaille. Varoitus 
voidaan esittää vakiomuotoisena.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 93
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
luotava arkisto, joka sisältää 
vakuutusedustajan tai -yrityksen ja 
asiakkaan välillä sovitun asiakirjan tai 
sovitut asiakirjat, esimerkiksi sopimuksen, 
jossa tai joissa määritetään osapuolten 

Poistetaan.
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oikeudet ja velvoitteet sekä muut 
vakuutusedustajan tai -yrityksen 
asiakkaalle tarjoamien palvelujen ehdot. 
Sopimuspuolten oikeudet ja velvoitteet 
voidaan sisällyttää viitteinä muihin 
asiakirjoihin tai oikeudellisesti sitoviin 
teksteihin.

Or. de

Tarkistus 94
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Asiakkaan on saatava 
vakuutusedustajalta tai -yritykseltä 
riittävät selvitykset tämän asiakkailleen 
tarjoamasta palvelusta. Näihin 
selvityksiin on sisällytettävä säännölliset 
ilmoitukset asiakkaille ottaen huomioon 
kyseisten vakuutustuotteiden laji ja 
monimutkaisuus ja asiakkaalle 
tarjottavan palvelun luonne, ja niihin 
on sisällytettävä soveltuvin osin tiedot 
asiakkaan lukuun suoritettujen 
liiketoimien ja palvelujen kustannuksista. 
Neuvontaa antaessaan vakuutusedustajan 
tai -yrityksen on täsmennettävä, miten 
annettava neuvonta vastaa asiakkaan 
henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 95
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 33 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
sen varmistamiseksi, että 

Poistetaan.
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vakuutusedustajat ja -yritykset 
noudattavat tässä artiklassa vahvistettuja 
periaatteita tarjotessaan asiakkailleen 
vakuutusedustusta. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään
a) asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle tarjottavan palvelun tai 
tarjottavien palvelujen luonne ottaen 
huomioon liiketoimien tyyppi, kohde, 
suuruus ja lukumäärä;
b) tarjottavien tai harkittavien tuotteiden 
luonne, mukaan lukien erityyppiset 
vakuutustuotteet.

Or. de

Tarkistus 96
Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisille viranomaisille on 
annettava kaikki tutkintavaltuudet, jotka 
ovat tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi. 
Käyttäessään seuraamusvaltuuksiaan 
toimivaltaisten viranomaisten on oltava 
tiiviissä yhteistyössä keskenään sen 
varmistamiseksi, että seuraamuksilla tai 
toimenpiteillä saavutetaan halutut 
vaikutukset, ja koordinoitava toimintansa 
käsitellessään rajat ylittäviä tapauksia.

3. Toimivaltaisille viranomaisille on 
annettava kaikki tutkintavaltuudet, jotka 
ovat tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi. 
Käyttäessään seuraamusvaltuuksiaan 
toimivaltaisten viranomaisten on oltava 
tiiviissä yhteistyössä keskenään sen 
varmistamiseksi, että seuraamuksilla tai 
toimenpiteillä saavutetaan halutut 
vaikutukset, ja koordinoitava toimintansa 
käsitellessään rajat ylittäviä tapauksia, ja 
niiden on otettava huomioon laillisen 
tietojenkäsittelyn ehdot direktiivin 
95/46/EY ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 
mukaisesti. Toimivaltaisilla 
viranomaisilla on oikeus pyytää 
asiakirjoja tai muita tietoja virallisella 
päätöksellä. Kyseisen päätöksen on 
sisällettävä oikeusperusta, määräaika, 
jonka sisällä tiedot on toimitettava, ja 
vastaanottajan oikeus tarkastaa päätös 
oikeudellisesti.

Or. de
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Tarkistus 97
Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ilmoittaessaan edellä mainituista 
seuraamuksista ja toimenpiteistä 
toimivaltainen viranomainen muistuttaa 
tapauksissa, joissa muutoksenhaku on 
vielä mahdollista tai joissa sen käsittely 
on vielä kesken, selvästi siitä, että 
päätökseen voidaan hakea muutosta ja 
että kyseiset henkilöt katsotaan 
syyttömiksi siihen saakka, kunnes päätös 
on lopullinen. Tapauksissa, joissa päätös 
on peruutettu, toimivaltainen 
viranomainen julkaisee oikaisun.

Or. de

Tarkistus 98
Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kun on kyse oikeushenkilöstä, 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset, 
jotka ovat enintään 10 prosenttia 
oikeushenkilön vuotuisesta 
kokonaisliikevaihdosta edellisenä 
tilikautena; jos kyseinen oikeushenkilö on 
emoyrityksen tytäryritys, vuotuisena 
kokonaisliikevaihtona on perimmäisen 
emoyrityksen konsolidoidun 
tilinpäätöksen mukainen vuotuinen 
kokonaisliikevaihto edellisenä tilikautena;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 99
Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, 
enintään 5 000 000 euron suuruiset 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset 
tai niissä jäsenvaltioissa, joissa euro ei ole 
virallinen valuutta, vastaava arvo 
kansallisena valuuttana tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä; ja

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 100
Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on mukautettava 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset 
kunkin kansallisen valvontaviranomaisen 
seuraamuksia koskeviin puitteisiin.

Or. de

Tarkistus 101
Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) säännösten rikkomisesta ilmoittavan 
henkilön henkilötietojen suojaaminen ja 
sen luonnollisen henkilön henkilötietojen 
suojaaminen, jonka väitetään olevan 
vastuussa rikkomisesta, direktiivissä 
95/46/EY vahvistettujen periaatteiden
mukaisesti.

c) säännösten rikkomisesta ilmoittavan 
henkilön henkilötietojen suojaaminen ja 
sen luonnollisen henkilön henkilötietojen 
suojaaminen, jonka väitetään olevan 
vastuussa rikkomisesta, direktiivin
95/46/EY mukaisesti. Kyseisen henkilön 
tunnistetiedot on suojattava menettelyn 
kaikissa vaiheissa, ellei kansallinen 
lainsäädäntö vaadi niiden julkaisemista 
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muiden tutkimusten tai niihin liittyvän 
oikeudenkäynnin takia.

Or. de

Tarkistus 102
Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sovellettava
direktiiviä 95/46/EY niissä tämän 
direktiivin nojalla suoritettavaan
henkilötietojen käsittelyyn.

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että niissä tämän direktiivin nojalla 
suoritettava henkilötietojen käsittely
tapahtuu direktiivin 95/46/EY
täytäntöönpanolakien mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 103
Ehdotus direktiiviksi
33 artikla 

Komission teksti Tarkistus

33 artikla Poistetaan.

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 34 artiklan 
mukaisesti 8, 17, 23, 24 ja 25 artiklan 
osalta.

Or. de

Tarkistus 104
Ehdotus direktiiviksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

34 artikla Poistetaan.
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Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 8, 17, 
23, 24 ja 25 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 8, 17, 23, 24 ja 
25 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 8, 17, 23, 24 ja 25 
artiklan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. de
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Tarkistus 105
Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
direktiiviä viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Uudelleentarkasteluun 
sisällytetään yleinen tutkimus tässä 
direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys ja kokemukset, joita on saatu tämän 
direktiivin, sijoitustuotteita koskevista 
avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen ja 
[MIFID II:n] käytännön soveltamisesta. 
Uudelleentarkastelussa käsitellään tämän 
direktiivin säännösten mahdollista 
soveltamista direktiivin 2003/41/EY 
soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin.
Kyseiseen uudelleentarkasteluun on myös 
sisällyttävä erityinen analyysi 17 artiklan 2 
kohdan vaikutuksista ottaen huomioon, 
millainen kilpailutilanne vallitsee 
markkinoilla, joilla edustetaan muita 
vakuutussopimuksia kuin direktiivin 
2002/83/EY liitteessä I olevassa missä 
tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, ja millaisia vaikutuksia 17 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista 
velvoitteista aiheutuu vakuutusedustajiin, 
jotka ovat pk-yrityksiä.

1. Komissio tarkastelee uudelleen tätä 
direktiiviä viiden vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta. Uudelleentarkasteluun 
sisällytetään yleinen tutkimus tässä 
direktiivissä vahvistettujen sääntöjen 
käytännön soveltamisesta ottaen 
asianmukaisesti huomioon 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
sijoitustuotteiden markkinoilla tapahtunut 
kehitys ja kokemukset, joita on saatu tämän 
direktiivin, sijoitustuotteita koskevista 
avaintietoasiakirjoista annetun asetuksen ja 
[MIFID II:n] käytännön soveltamisesta. 
Kyseiseen uudelleentarkasteluun on myös 
sisällyttävä erityinen analyysi 17 artiklan 2 
kohdan vaikutuksista ottaen huomioon, 
millainen kilpailutilanne vallitsee 
markkinoilla, joilla edustetaan muita 
vakuutussopimuksia kuin direktiivin 
2002/83/EY liitteessä I olevassa missä 
tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, ja millaisia vaikutuksia 17 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista 
velvoitteista aiheutuu vakuutusedustajiin, 
jotka ovat pk-yrityksiä.

Or. de

Tarkistus 106
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yksiköt, joilla on oltava toimilupa tai 
joita on säänneltävä, jotta ne voivat toimia 

1. – Vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset
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rahoitusmarkkinoilla. Jäljempänä olevan 
luettelon on katsottava käsittävän kaikki 
yksiköt, joilla on toimilupa harjoittaa 
mainituille yksiköille ominaista toimintaa: 
yksiköt, joille jäsenvaltio on myöntänyt 
toimiluvan jonkin direktiivin nojalla, 
yksiköt, joille jäsenvaltio on myöntänyt 
toimiluvan tai joita se sääntelee muuten 
kuin jonkin direktiivin nojalla, ja yksiköt, 
joille toimiluvan on myöntänyt tai joita 
sääntelee muu kuin jäsenvaltio:
a) luottolaitokset; – Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajat
b) vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajat 
sekä sijoituspalveluyritykset;
c) muut toimiluvan saaneet tai säännellyt 
rahoituslaitokset;
d) vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset;
e) yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat 
järjestelmät ja niiden rahastoyhtiöt;
f) eläkerahastot ja niiden rahastoyhtiöt;
g) hyödykkeiden ja hyödykejohdannaisten 
välittäjät;
h) hyödykejohdannaissopimuksia omaan 
lukuunsa ostavat ja myyvät yritykset;
i) muut yhteisösijoittajat.

Or. de

Tarkistus 107
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kansalliset ja alueelliset hallitukset, 
mukaan lukien valtionvelkaa kansallisella 
tai alueellisella tasolla hoitavat julkiset 
elimet, keskuspankit, kansainväliset ja 
monikansalliset yhteisöt, kuten 
Maailmanpankki, Kansainvälinen 
valuuttarahasto, Euroopan keskuspankki, 
Euroopan investointipankki ja muut 

3. Kansalliset hallitukset
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vastaavat kansainväliset organisaatiot.

Or. de

Tarkistus 108
Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Muut yhteisösijoittajat, joiden 
päätoimintana on rahoitusvälineisiin 
sijoittaminen, mukaan lukien varojen 
arvopaperistamiseen tai muihin 
rahoitustoimiin erikoistuneet yksiköt. 
Edellä mainittuja yksikköjä on pidettävä 
ammattimaisina asiakkaina. Niille on 
kuitenkin annettava mahdollisuus tulla 
pyynnöstä kohdelluksi ei-ammattimaisina 
asiakkaina, ja yritykset voivat tarjota 
niille kattavamman suojan. Jos yrityksen 
asiakas on edellä mainittu yritys,
yrityksen on tiedotettava sille ennen 
palvelujen tarjoamista, että yrityksen 
käytettävissä olevien tietojen perusteella 
asiakasta pidetään ammattimaisena 
asiakkaana ja kohdellaan sen mukaisesti, 
elleivät yritys ja asiakas toisin sovi. 
Yrityksen on myös ilmoitettava 
asiakkaalle, että asiakas voi pyytää 
sopimusehtojen muuttamista 
varmistaakseen kattavamman suojan.

Poistetaan.

Ammattimaiseksi asiakkaaksi katsotun 
asiakkaan vastuulla on pyytää 
kattavampaa suojaa, jos se katsoo, ettei se 
pysty arvioimaan tai hallitsemaan 
asianmukaisesti kyseessä olevia riskejä. 
Ammattimaisena pidettävä asiakas saa 
kattavamman suojan, jos asiakas tekee 
kirjallisen sopimuksen yrityksen kanssa 
siitä, että sitä ei kohdella ammattimaisena 
asiakkaana liiketoiminnan 
menettelytapasääntöjä sovellettaessa. 
Tällaisessa sopimuksessa on 
täsmennettävä, sovelletaanko tätä yhteen 
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vai useampaan palveluun tai liiketoimeen 
taikka yhden- vai useammantyyppiseen 
tuotteeseen tai liiketoimeen.

Or. de

Tarkistus 109
Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Uusi vakuutusedustusdirektiivi olisi 
jatkossakin yhdenmukaistamisen 
vähimmäistason varmistava säädös. Tämä 
merkitsee sitä, että jäsenvaltiot voivat 
päättää mennä pidemmälle, jos se on 
tarpeen kuluttajien suojelemiseksi. 
Vakuutusedustusdirektiivin 
vähimmäisvaatimuksia tiukennetaan 
kuitenkin huomattavasti. Joitakin uuden 
direktiivin osia lujitetaan tason 2 
toimenpiteillä, jotta säännöt 
yhdenmukaistettaisiin MiFID II:n 
kanssa: erityisesti tämä koskee lukua, 
jolla säännellään sijoituspiirteitä 
sisältävien henkivakuutustuotteiden 
(jäljempänä 'vakuutusmuotoiset 
sijoitukset') jakelua. Tavoitteena on 
yhdenmukaistaa sijoitusmuotoisten 
vakuutusten myyntiä EU:ssa antamalla 
tason 2 toimenpiteitä. Tämä on uutta 
verrattuna alkuperäiseen direktiiviin. On 
tärkeää, että komission on mahdollista 
vertailla, millaisiin tilanteisiin direktiivi 
eri jäsenvaltioissa johtaa, jotta se voi 
suorittaa asianmukaisesti tehtävänsä 
unionin oikeuden soveltamisen valvojana.
Lisäksi direktiiviin sisältyy 
tarkistuslauseke, ja jotta komissio pystyy 
keräämään kaikki merkitykselliset tiedot 
sääntöjen toiminnasta, sen on pystyttävä 
seuraamaan niiden täytäntöönpanoa alusta 
alkaen.

Uusi vakuutusedustusdirektiivi olisi 
jatkossakin yhdenmukaistamisen 
vähimmäistason varmistava säädös. Tämä 
merkitsee sitä, että jäsenvaltiot voivat 
päättää mennä pidemmälle, jos se on 
tarpeen kuluttajien suojelemiseksi. 
Vakuutusedustusdirektiivin
vähimmäisvaatimuksia tiukennetaan 
kuitenkin huomattavasti. Lisäksi 
direktiiviin sisältyy tarkistuslauseke, ja 
jotta komissio pystyy keräämään kaikki 
merkitykselliset tiedot sääntöjen 
toiminnasta, sen on pystyttävä seuraamaan 
niiden täytäntöönpanoa alusta alkaen.

Or. de
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PERUSTELUT

Mietintöluonnoksessa keskitytään komission ehdotuksen viiteen keskeiseen alaan:

– soveltamisala 

– rekisteröinti ja yksinkertaistettu rekisteröintimenettely
– eturistiriidat ja avoimuus

– ristiinmyynti
– vakuutusmuotoiset sijoitustuotteet

– delegoidut säädökset / yhdenmukaistamisen taso.

Soveltamisala (1 artikla)

Komission tavoitteena on tasavertaisten toimintaedellytysten luominen, ja se ehdottaa 
soveltamisalan laajentamista tapauksiin, joissa vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset myyvät 
vakuutussopimuksia ilman vakuutusedustajaa, vahinkojen hallinnointiin sekä palvelujen 
ohella myytäviin vakuutussopimuksiin. 

Vahinkojen hallinnointi vakuutuksilla tai vakuutusten ulkoistamissopimuksilla valtuutetun 
kolmannen osapuolen toimesta kuuluvat jo Solvenssi II -direktiivin piiriin. Sellaisten 
tapausten sääntelyä, joissa ulkoistamissopimusta ei ole, ei katsota riittäväksi perusteeksi 
sisällyttää vahinkojen hallinnointi tähän direktiiviin.

Matkavakuutusten/matkanperuutusvakuutusten ja autonvuokrauksen ohella sivutoimisesti 
myytävien vakuutusten myynti olisi jätettävä pois ehdotetun säädöksen suhteellisuus 
huomioon ottaen.

Rekisteröinti ja yksinkertaistettu rekisteröintimenettely (3 ja 4 artikla)

Vaikka soveltamisalaa laajennetaan vakuutusyrityksiin ja niiden työntekijöihin, näiden ei 
tarvitse rekisteröityä uudelleen. Ehdotus saa taakseen täyden tuen. 

Toinen muutos koskee sidoksissa olevien edustajien uutta rekisteröintimahdollisuutta 
rekisteröityjen edustajien välityksellä. Kyseinen mahdollisuus vaikuttaa periaatteessa 
tukemisen arvoiselta sillä rajoituksella, että vastuuta koskevien rajatapausten välttämiseksi 
tuotekilpailun kielto edellytyksenä toiminnalle usean vakuutusyrityksen nimissä ja lukuun on 
jätettävä voimaan.

Komissio säätää yksinkertaistetun rekisteröintimenetelmän (4 artikla) sivutoimiselle 
vakuutusedustukselle tietyin edellytyksin (tämä koskee ennen kaikkea matkatoimistoja ja 
autovuokraamoja) sekä korvauskäsittelijöille. 

Koska edellä mainituille ryhmille ehdotetaan poikkeusta, tämä menettely menettää 
päätarkoituksensa. Lisäksi 4 artikla olisi poistettava kaikkien edustajien tasavertaisten 
toimintaedellytysten varmistamiseksi.
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Ammatilliset ja toiminnan järjestämiseen liittyvät vaatimukset (8 artikla)

Suhtaudumme myönteisesti komission ehdotukseen pysyvästä ammatillisesta 
jatkokoulutuksesta asianmukaisten tietojen ja taitojen varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden on 
kuitenkin säänneltävä muotoa, sisältöä ja todistusvelvollisuutta. Jotta vältetään kielteiset 
vaikutukset sisämarkkinoihin, joita jäsenvaltioiden erilaiset pätevyysvaatimukset voisivat 
aiheuttaa, on määriteltävä "eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen" nojalla vähimmäistaso, 
jonka perusteella jokaisessa jäsenvaltiossa voidaan todistaa vaaditut tiedot ja taidot.

Yritys- ja alakohtaiset ammatilliset koulutuslaitokset tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseksi 
kansallista jatkokoulutusohjelmien sertifiointia.

Eturistiriidat ja avoimuus (17 artikla)

Eturistiriidoista ja avoimuudesta ehdotetut säännökset muodostavat yhden tarkistetun 
direktiivin olennaisista muutoksista. 

Komissio säätää vakuutusedustajille vaatimuksen kertoa korvauksensa perusta ja määrä sekä 
vakuutusyrityksen myyntihenkilöstölle vaatimuksen kertoa muuttuvan korvauksensa määrä. 
Henkivakuutustuotteiden osalta kyseinen vaatimus tulee voimaan direktiivin voimaantulon 
myötä, vahinkovakuutusten myynnissä ne on aluksi kerrottava asiakkaan pyynnöstä ja tietojen 
kertominen on pakollista viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen.

Aluksi on todettava, että komission teettämässä vaikutustenarviointitutkimuksessa, joka koski 
tietojen kertomista asiakkaan pyynnöstä, tultiin siihen tulokseen, että suurin osan vastaajista 
torjuu sen sillä perusteella, että tällaiset tiedot ovat turhia ja hämmentävät kuluttajia. 

On pelättävissä, ettei yleinen provisioita ja muuttuvia korvauksia koskevien tietojen 
kertomisvelvollisuus lisää kuluttajansuojaa vaan johtaa kilpailuun provisioiden ja korvausten 
suuruudesta. 

Koska vakuutusmarkkinat ovat EU:ssa epäyhtenäiset, jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus 
säätää tiedonantovelvollisuuksista, jotka ylittävät tässä direktiivissä annetut vaatimukset.

Ristiinmyyntikäytännöt (21 artikla)

Komissio säätää, että paketissa tarjottuja vakuutuspalveluja ja -tuotteita on tarjottava myös 
erikseen. 

Kyseinen vaatimus menee pidemmälle kuin MiFID II -direktiivin vastaava säännös, ja se voisi 
myös johtaa siihen, että kuluttajien kannalta edullisia tuotepaketteja ei voida enää tarjota. Siitä 
syystä 21 artiklaa on muutettava siten, että kuluttajille on kerrottava vain voidaanko paketin 
osia ostaa myös erikseen.

Vakuutusmuotoiset sijoitustuotteet (VII luku)

Direktiiviehdotuksen seitsemännessä luvussa komissio käsittelee asiakkaan suojaa koskevia 
lisävaatimuksia vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden eli niin sanottujen PRIPS-tuotteiden 
(Packaged Retail Investment Products) yhteydessä. Sanamuodot vastaavat ehdotuksia, joita 
komissio antoi MiFID-direktiivin tarkistuksen yhteydessä 23–25 artiklassa.
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Vaikka onkin välttämätöntä taata johdonmukainen lainsäädäntö myös MiFID II -direktiiviä 
ajatellen, on otettava huomioon vakuutustuotteiden ja puhtaiden sijoitustuotteiden erilaisuus.

Vakuutusmuotoisille sijoitustuotteille on ominaista, ettei niillä voi käydä vapaasti kauppaa 
koska tahansa, ja ne erottuvat siten puhtaista sijoitustuotteista.

Siitä, mitä ehdotetaan provisiokiellosta riippumattoman neuvonnan tapauksessa, on todettava, 
että koska jäsenvaltiot ovat saaneet erilaisia kokemuksia järjestelmistä, jotka koskevat 
provisioon perustuvaa neuvontaa tai väärää neuvontaa, ne ovat päätyneet erilaisiin 
ratkaisuihin. Tämä todellisuus olisi otettava huomioon siten, että yhdenmukaistaminen on 
mahdollisimman vähäistä. Provisiokielto voisi vaikuttaa joillakin markkinoilla haitallisesti 
siihen, että kansalaiset hankkivat vakuutustuotteita. Lisäksi "riippumattoman neuvonnan"
määritelmä aiheuttaisi ongelmia joissakin jäsenvaltioissa, koska niissä on tiettyjä, perinteisiä 
konnotaatioita tai erilaisia merkityksiä sanalle "riippumaton" (esimerkiksi ranskassa sana 
"itsenäinen" tarkoittaa samalla "riippumatonta"). 

Kuten korvauksista kertomisen tapauksessa myös tässä asiassa jäsenvaltioilla olisi oltava 
mahdollisuus sallia poikkeavia säännöksiä, jos ne pitävät niitä välttämättöminä omille 
markkinoilleen. 

Delegoidut säädökset / yhdenmukaistamisen taso

Komissio säätää monia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat direktiivin tärkeitä sisältöjä 
(esimerkiksi edustajien riittävien tietojen ja taitojen määrittely, provisioiden laskentaperustaa 
koskevat kriteerit, eturistiriitojen välttämistä, käsittelyä ja julkaisua koskevat toimenpiteet, 
tiedotus- ja raportointivelvollisuus asiakkaita kohtaan). Tähän on suhtauduttava kaiken 
kaikkiaan varauksellisesti, sillä näin pyritään takaoven kautta mahdollisimman pitkälle 
menevään yhdenmukaistamiseen, joka aiheuttaa kustannuksia ja byrokratiaa ja rikkoo 
mahdollisesti toissijaisuusperiaatetta.

Tämän takia ehdotetut delegoidut säädökset on poistettava ja jäsenvaltioiden tai 
yhteispäätösmenettelyssä neuvoston ja Euroopan parlamentin on tehtävä päätökset 
yksityiskohtaisista säännöksistä silloin, kun yhdenmukaistamisen tarve on todella osoitettu, 
esimerkiksi pätevyyttä koskevien todistusten puutteellisen vastavuoroisen tunnustamisen 
tapauksessa.
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LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

Ref.: D(2012)57300

Sharon Bowles
Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtaja
ASP 10G201
Bryssel

Aihe: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutusedustuksesta 
(uudelleenlaadittu teksti)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta, jonka puheenjohtaja olen, on tarkastellut edellä mainittua 
ehdotusta työjärjestykseen sisällytetyn uudelleenlaatimista koskevan 87 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohdassa todetaan seuraavaa: 

"Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta 
vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 156 ja 
157 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Jos asiasta vastaava valiokunta kuitenkin aikoo toimielinten välisen sopimuksen 8 kohdan 
mukaisesti esittää tarkistuksia ehdotuksen kodifioituihin osiin, sen on ilmoitettava 
aikomuksestaan viipymättä neuvostolle ja komissiolle, jonka olisi ilmoitettava valiokunnalle 
kantansa tarkistuksiin ennen 54 artiklan mukaista äänestystä ja ilmoitettava samalla, aikooko 
se peruuttaa uudelleenlaaditun ehdotuksen."

Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaadittua ehdotusta käsitelleen neuvoa-
antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon johdosta ja valmistelijan 
antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että käsillä oleva 
ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai neuvoa-antavan ryhmän 
lausunnossa on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen 
muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä 
muuttamatta.
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Lopuksi tarkasteltuaan asiaa 6. marraskuuta 2012 pidetyssä kokouksessa oikeudellisten 
asioiden valiokunta suositti äänin 23 puolesta, ei yhtään tyhjää1, että asiasta vastaava 
valiokunta tutkii edellä mainitun ehdotuksen ottaen huomioon työjärjestyksen 87 artiklan 
määräykset.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner LEHNE

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto

                                               
1 Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, József 
Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, 
Tadeusz Zwiefka. 
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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION 
OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN 

LAUSUNTO

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN
NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 11. syyskuuta 2012

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutusedustuksesta
COM(2012)0360, 3.7.2012 – 2012/0175(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä 
kokoontui 23. heinäkuuta 2012 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission 
esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä1 tarkasteli ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, 
jolla laaditaan uudelleen vakuutusedustuksesta 9. joulukuuta 2002 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/9/EY, ja totesi yksimielisesti seuraavaa:

1) Jotta ehdotus täyttäisi toimielinten välisen sopimuksen asiaankuuluvat vaatimukset, sen 
perusteluissa olisi pitänyt yksilöidä tarkasti, mitkä aikaisemman säädöksen säännökset 
säilyvät muuttumattomina, kuten sopimuksen 6 kohdan a alakohdan iii alakohdassa 
määrätään.

2) Seuraavat uudelleenlaatimista koskevan ehdotuksen osat olisi pitänyt merkitä harmaalla 
taustavärillä, jota yleensä käytetään sisällön muutosten merkitsemiseen:
– 1 artiklan 2 kohdan e alakohdassa sanojen "tai palveluun" poisto;
– 1 artiklan 2 kohdan f alakohdassa luvun "500" korvaaminen luvulla "600",
– 8 artiklan 3 kohdassa luvun "1 000 000" korvaaminen luvulla "1 120 000" ja luvun 

"1 500 000" korvaaminen luvulla "1 680 000";
– 8 artiklan 4 kohdan b alakohdassa luvun "15 000" korvaaminen luvulla "16 800",
– 13 artiklan 1 kohdan johdanto-osassa sanan "edistettävä" korvaaminen sanalla 

"varmistettava";

                                               
1 Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. Ryhmän 
työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.
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– 13 artiklan 2 kohdassa sanojen "[kannustettava] näitä elimiä olemaan yhteistyössä"
korvaaminen sanoilla "[varmistettava, että] nämä elimet tekevät yhteistyötä";

– 17 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii luetelmakohdassa sanojen "asiakkaan pyynnöstä"
poisto.

3) Uudelleenlaatimista koskevassa ehdotuksessa olisi pitänyt olla direktiivin 2002/92/EY 
2 artiklan 11 kohdan ja 13 artiklan 2 kohdan nykyinen teksti, ja ne olisi pitänyt merkitä 
kaksinkertaisella yliviivauksella ja harmaalla taustavärillä, joita yleensä käytetään 
aikaisemman tekstin poistosta koostuvien merkittävien sisällön muutosten merkitsemiseen.

4) Kaikkien toimielinten välisen sopimuksen 7 kohdan b alakohdassa vahvistettujen 
vaatimusten noudattamiseksi olisi 37 artiklan toisen kohdan tekstiin lisättävä loppulause "ja 
ne on luettava liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti" ja uudelleen laadittuun 
säädöstekstiin olisi liitettävä vastaavuustaulukko uutena liitteenä III.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei 
sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-
antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen 
muuttumattomina säilyvät säännökset niiden asiasisältöä muuttamatta.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Parlamentin lakimies Parlamentin lakimies Neuvoston lakimies


