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(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt 
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat 
egyeztetni kell az érintett osztályokkal

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a biztosítási közvetítésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról (átdolgozás)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0360),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
53. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a 
Parlamenthez (C7-0180/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 
2001. november 28-i intézményközi megállapodásra1,

– tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által 
a Gazdasági és Monetáris Bizottságnak küldött 2012. november 9-i levélre,

– tekintettel a Bizottságnak a Parlament …-i plenáris ülésén tett azon 
kötelezettségvállalására, hogy hozzájárul a Parlament által elfogadott állásponthoz, és 
tekintettel a Tanács képviselőjének …-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint 
elfogadja az álláspontot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül 
egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő szövegek változatlanul 
hagyott rendelkezéseinek tekintetében a javaslat ezek érdemi módosítás nélküli egyszerű 
egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelemmel az Európai Parlament, a 
Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásaira;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

                                               
1 HL C 77., 2002.3.28., 1. o.
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3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti 
parlamenteknek.
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Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A biztosítási közvetítésről szóló, 2002. 
december 9-i 2002/92/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet jelentősen
módosítani kell. Az áttekinthetőség 
érdekében az irányelvet át kell dolgozni.

(1) A biztosítási közvetítésről szóló, 2002. 
december 9-i 2002/92/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet módosítani 
kell. Ezért javasolt átdolgozni az 
irányelvet.

Or. de

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel a javaslat fő célkitűzése és tárgya 
az említett területekkel kapcsolatos 
nemzeti rendelkezések harmonizálása, a 
javaslatnak az EUMSZ 53. cikkének (1) 
bekezdésén és 62. cikkén kell alapulnia. Az 
irányelv mint forma a megfelelő ahhoz, 
hogy az irányelv által szabályozott 
területeken a végrehajtási intézkedéseket 
szükség szerint az adott piac és jogrendszer 
meglévő sajátosságaihoz lehessen igazítani 
az egyes tagállamokban. Az irányelvnek 
célja továbbá a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítési tevékenység –
ideértve a szakmai kárügyintézést és a 
kárrendezést – folytatására vonatkozó 
nemzeti szabályok összehangolása, ezért 
alapul továbbá a Szerződés 53. cikkének 
(1) bekezdésén. Emellett, mivel az Unió 
egész területén szolgáltatást nyújtó 
ágazatról van szó, az irányelvnek alapját 
jelenti továbbá a Szerződés 62. cikke.

(2) Mivel a javaslat fő célkitűzése és tárgya 
az említett területekkel kapcsolatos 
nemzeti rendelkezések harmonizálása, a 
javaslatnak az EUMSZ (a továbbiakban: a 
Szerződés) 53. cikkének (1) bekezdésén és 
62. cikkén kell alapulnia. Az irányelv mint 
forma a megfelelő ahhoz, hogy az irányelv 
által szabályozott területeken a végrehajtási 
intézkedéseket szükség szerint az adott 
piac és jogrendszer meglévő 
sajátosságaihoz lehessen igazítani az egyes 
tagállamokban. Az irányelvnek célja 
továbbá a biztosítási és viszontbiztosítási 
közvetítési tevékenység folytatására 
vonatkozó nemzeti szabályok 
összehangolása, ezért alapul továbbá a 
Szerződés 53. cikkének (1) bekezdésén. 
Emellett, mivel az Unió egész területén 
szolgáltatást nyújtó ágazatról van szó, az 
irányelvnek alapját jelenti továbbá a 
Szerződés 62. cikke.

Or. de
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Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ügynökként, alkuszként és 
„bankbiztosítási” 
közvetítőként, biztosítóként, utazási 
irodaként és gépjármű-bérbeadóként 
biztosítási termékeket többfajta személy és 
intézmény értékesíthet. A közvetítők 
egyenlő kezelése és a fogyasztók védelme 
megköveteli ezen irányelv alkalmazását 
mindezen személyek és szervezetek 
vonatkozásában.

(4) Ügynökként, alkuszként és 
„bankbiztosítási” 
közvetítőként, biztosítóként, utazási 
irodaként és gépjármű-bérbeadóként 
biztosítási termékeket többfajta személy és 
intézmény értékesíthet.

Or. de

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2002/92/EK irányelv alkalmazása 
megmutatta, hogy számos rendelkezés 
további pontosítást igényel a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítés elősegítése 
érdekében, valamint a fogyasztóvédelem 
megköveteli az irányelv hatályának a 
kiterjesztését valamennyi biztosítási termék 
értékesítésére, függetlenül attól, hogy 
biztosítási közvetítők vagy biztosítók 
nyújtották őket. Az értékesítési, értékesítés 
utáni és kárügyintézési folyamataik 
tekintetében a biztosítási termékeket 
közvetlenül értékesítő biztosítóknak a 
biztosítási ügynökökhöz és brókerekhez 
hasonlóan az új irányelv hatálya alá kell 
tartozniuk.

(5) A 2002/92/EK irányelv alkalmazása 
megmutatta, hogy számos rendelkezés 
további pontosítást igényel a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítés elősegítése 
érdekében, valamint a fogyasztóvédelem 
megköveteli az irányelv hatályának a 
kiterjesztését valamennyi biztosítási termék 
főállású értékesítésére, függetlenül attól, 
hogy biztosítási közvetítők vagy biztosítók 
nyújtották őket. Az értékesítési, értékesítés 
utáni és kárügyintézési folyamataik 
tekintetében a biztosítási termékeket 
közvetlenül értékesítő biztosítóknak a 
biztosítási ügynökökhöz és brókerekhez 
hasonlóan az új irányelv hatálya alá kell 
tartozniuk.

Or. de
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Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Annak biztosítása érdekében, hogy 
ugyanolyan szintű védelem álljon fenn 
függetlenül attól, hogy a fogyasztók 
milyen csatornákon keresztül vásárolnak 
biztosítási terméket (akár közvetlenül a 
biztosítótól, akár közvetve egy 
közvetítőtől), ezen irányelvnek nemcsak a 
biztosítókra kell kiterjednie, hanem olyan 
más piaci szereplőkre is, amelyek 
kiegészítő jelleggel értékesítenek 
biztosítási termékeket (pl. utazási 
ügynökök vagy gépjármű-bérbeadó cégek, 
áruszállítók, amelyek nem teljesítik a 
mentességre vonatkozó feltételeket).

törölve

Or. de

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen irányelvet alkalmazni kell azokra 
a személyekre, akiknek a tevékenységébe 
tartozik (függetlenül attól, hogy az ügyfél 
vagy a biztosító nevében végzik) a 
biztosítási vagy viszontbiztosítási 
szerződés ügyintézése és teljesítése során a 
segítségnyújtás, ideértve a szakmai 
kárügyintézést és kárrendezést, valamint a 
szakértői kárbecslést.

(7) Ezen irányelvet alkalmazni kell azokra 
a személyekre, akiknek a tevékenységébe 
tartozik (függetlenül attól, hogy az ügyfél 
vagy a biztosító nevében végzik) a 
biztosítási vagy viszontbiztosítási 
szerződés ügyintézése és teljesítése során a 
segítségnyújtás.

Or. de

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamok nem alkalmazhatják a 
nyilvántartásba vételre vonatkozó 
követelményeket olyan biztosítási 
közvetítőkre, amelyek biztosításközvetítési 
tevékenységet folytatnak bizonyos típusú 
biztosítási szerződések kapcsán kiegészítő 
jelleggel vagy kárügyintézési 
tevékenységek, kárrendezés vagy szakértői 
kárbecslés kapcsán, feltéve, hogy 
megfelelnek ezen irányelv ismeretekre és 
képességekre, jó hírnévre és az 
alkalmazandó tájékoztatási és ügymenetre 
vonatkozó előírásainak, és a tevékenységet 
bejelentették az illetékes hatóságnak.

törölve

Or. de

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítők biztosításközvetítési 
tevékenységüket a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága alapján végzik, amennyiben
a) olyan szerződő vagy potenciális 
szerződő számára végeznek biztosítási 
vagy viszontbiztosítási közvetítést, aki a 
közvetítő származási országától eltérő 
tagállamban lakik vagy telepedett le; és
b) a biztosítandó kockázat a közvetítő 
származási országától eltérő tagállamban 
található.
A biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítők biztosításközvetítési 
tevékenységüket a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága alapján végzik akkor is, ha 
tartósan jelen vannak egy származási 
országuktól eltérő tagállamban.
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Or. de

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Fontos magas szintű szakszerűséget és 
kompetenciát biztosítani a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők és a közvetlen 
biztosítók azon alkalmazottai körében, akik 
részt vesznek a biztosítási szerződések 
értékesítése előtti, alatti és utáni 
tevékenységekben. Ezért a közvetítők, 
illetve a közvetlen biztosítók, gépjármű-
bérbeadók és utazási ügynökök
alkalmazottai szakmai ismereteinek, 
valamint a kárügyintézési 
tevékenységeket, kárrendezést vagy 
szakértői kárbecslést folytató személyek 
szakmai ismereteinek meg kell felelniük az 
ilyen tevékenységek összetettségi 
szintjének. Gondoskodni kell a 
továbbképzésről.

(22) Fontos magas szintű szakszerűséget és 
kompetenciát biztosítani a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők és a közvetlen 
biztosítók azon alkalmazottai körében, akik 
részt vesznek a biztosítási szerződések 
értékesítése előtti, alatti és utáni 
tevékenységekben. Ezért a közvetítők és a 
közvetlen biztosítók alkalmazottai szakmai 
ismereteinek meg kell felelniük az ilyen 
tevékenységek összetettségi szintjének.
Gondoskodni kell a megfelelő, folyamatos
továbbképzésről. A formát, a tartalmat és 
a bizonyítási kötelezettséget a tagállamok 
szabályozzák. Emellett az ágazati szinten 
vagy a szakmai szövetségek által 
működtetett, a fogyatékossággal élők 
számára szakmai képzést biztosító 
intézményeket (Berufsbildungswerk) is 
tanúsítani kell.

Or. de

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Egyértelmű előzetes tájékoztatást kell 
nyújtani a fogyasztóknak azon személyek 
jogállásáról, akik biztosítási terméket 
értékesítenek és az általuk kapott 
ellenszolgáltatásról. Rendelkezést kell 
bevezetni az európai biztosítási közvetítők 
és biztosítók jogállásának kötelező 
közzétételére vonatkozóan. Ezt a 

(30) Egyértelmű előzetes tájékoztatást kell 
nyújtani a fogyasztóknak azon személyek 
jogállásáról, akik biztosítási terméket 
értékesítenek. Megfontolandó, hogy 
rendelkezzenek az európai biztosítási 
közvetítők és biztosítók jogállásának 
kötelező közzétételéről. Ezt a tájékoztatást 
a fogyasztóknak a szerződéskötés előtt meg 
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tájékoztatást a fogyasztóknak a 
szerződéskötés előtt meg kell kapniuk. 
Ennek az a szerepe, hogy bemutassa a 
biztosító és (adott esetben) a közvetítő 
közötti kapcsolatot, valamint a közvetítő 
javadalmazásának struktúráját és 
tartalmát.

kell kapniuk. Ennek az a szerepe, hogy 
bemutassa a biztosító és (adott esetben) a 
közvetítő közötti kapcsolatot.

Or. de

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A biztosítási termék értékesítője és 
vevője közötti összeférhetetlenség 
enyhítése érdekében a 
biztosításértékesítők díjazását kellő módon 
közzé kell tenni. Ennek megfelelően az 
életbiztosítási termékek esetében a 
közvetítő és a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító alkalmazottja az értékesítés előtt 
köteles tájékoztatni az ügyfelet a 
díjazásáról. Egyéb biztosítási termékek 
esetében – az ötéves átmeneti időszakra is 
figyelemmel – tájékoztatni kell az ügyfelet 
arról a jogáról, hogy ilyen tájékoztatást 
kérhet, és azt kérésre meg kell adni az 
ügyfélnek.

(31) A biztosítási befektetési termékek 
esetében a közvetítő és a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító alkalmazottja az 
értékesítés előtt köteles tájékoztatni az 
ügyfelet a biztosítási befektetési 
termékekhez kapcsolódó költségekről és 
díjakról. A tagállamok az ezen 
irányelvben meghatározott 
követelményeken túlmutató tájékoztatási
kötelezettséget is előírhatnak azzal a 
feltétellel, hogy a különböző értékesítési és 
közvetítési csatornák között továbbra is 
biztosítják az egyenlő versenyfeltételeket, 
valamint az ebből fakadó adminisztratív 
terhek és a célul kitűzött fogyasztóvédelem 
arányosak egymással.

Or. de

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Annak érdekében, hogy az ügyfél 
attól függetlenül összehasonlítható 
információt kapjon a nyújtott 

törölve
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biztosításközvetítési szolgáltatásokról, 
hogy a szolgáltatást közvetítőn keresztül 
vagy közvetlenül egy biztosítótól vásárolja, 
illetve annak érdekében, hogy el lehessen 
kerülni a verseny amiatti torzulását, hogy 
a biztosítókat arra ösztönzik, hogy a 
tájékoztatási előírások elkerülése 
érdekében inkább közvetlenül 
értékesítsenek az ügyfeleknek és ne 
közvetítőkön keresztül, a biztosítóktól is 
meg kell követelni, hogy tájékoztatást 
nyújtsanak a biztosítási termékek 
értékesítéséért kapott díjazásukra 
vonatkozóan azon ügyfelek számára, 
akikkel közvetlenül foglalkoznak a 
biztosítási közvetítési szolgáltatások 
nyújtása során.

Or. de

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A visszaélésszerű értékesítések 
megelőzése érdekében, a biztosítási 
termékek értékesítésekor szükség esetén 
tisztességes és szakszerű tanácsadást kell 
biztosítani.

törölve

Or. de

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az ügyfél számára alapvető 
fontosságú, hogy tudja, olyan közvetítővel 
tárgyal, aki a biztosítóintézetek széles 
körének termékeivel vagy a 

(35) Az ügyfél számára fontos, hogy tudja, 
olyan közvetítővel tárgyal, aki a biztosítók 
széles körének termékeivel vagy a 
biztosítók meghatározott körének 
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biztosítóintézetek meghatározott körének 
termékeivel kapcsolatosan látja el 
tanácsokkal.

termékeivel kapcsolatosan látja el 
tanácsokkal.

Or. de

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Tekintettel arra, hogy az ügyfelek 
egyre nagyobb mértékben támaszkodnak a 
személyre szóló javaslatokra, indokolt 
meghatározni a tanácsadás fogalmát. A 
tanácsadás előtt a biztosításközvetítőnek 
vagy biztosítónak értékelnie kell az ügyfél 
szükségleteit és igényeit, valamint 
pénzügyi helyzetét. Amennyiben a 
közvetítő kijelenti, hogy a biztosítók széles 
körének termékeivel kapcsolatban nyújt 
tanácsot, akkor köteles a piacon elérhető 
termékekről tisztességes és kellően széles 
körű elemzést nyújtani. Ezenkívül 
minden biztosítás- közvetítő és biztosító 
köteles bemutatni azokat az érveket, 
amelyek alátámasztják az általa adott 
tanácsot.

(36) Tekintettel arra, hogy az ügyfelek 
számára kínált biztosítási termékek egyre 
összetettebbek, indokolt meghatározni a 
tanácsadás fogalmát. A tanácsadás előtt a 
biztosításközvetítőnek vagy biztosítónak 
értékelnie kell az ügyfél biztosítási 
védelemmel kapcsolatos elvárásait és 
szükségleteit, valamint pénzügyi helyzetét. 
Amennyiben a közvetítő kijelenti, hogy a 
biztosítók széles körének termékeivel 
kapcsolatban nyújt tanácsot, akkor köteles 
a piacon elérhető termékekről tisztességes 
és kellően széles körű elemzést nyújtani. 
Ezenkívül minden biztosításközvetítő és 
biztosító köteles bemutatni azokat az 
érveket, amelyek alátámasztják az általa 
adott tanácsot.

Or. de

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Egységes szabályokat kell 
meghatározni annak érdekében, hogy a 
biztosítási terméket értékesítő személynek
legyen bizonyos választási lehetősége arra 
vonatkozóan, hogy milyen médium révén 
nyújtja az ügyfeleknek a tájékoztatást, 

(38) Egységes szabályokat kell 
meghatározni annak érdekében, hogy 
megkönnyítsék az azzal kapcsolatos 
választást, hogy milyen médium révén 
nyújtják az ügyfeleknek az előírt
tájékoztatást, lehetővé téve az elektronikus 
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lehetővé téve az elektronikus 
kommunikáció alkalmazását, amennyiben 
az az ügylet körülményeire tekintettel 
megfelelő. Az ügyfél számára azonban
lehetővé kell tenni, hogy a tájékoztatást 
nyomtatott formában is megkapja. Az 
ügyfelek információkhoz való hozzáférése 
érdekében a szerződéskötés előtti 
tájékoztatást minden esetben ingyenesen 
kell nyújtani.

kommunikáció alkalmazását, amennyiben 
az az ügylet körülményeire tekintettel 
megfelelő. Az ügyfél számára azonban 
lehetővé kell tenni, hogy a tájékoztatást 
nyomtatott formában is megkapja. Az 
ügyfelek információkhoz való hozzáférése 
érdekében a szerződéskötés előtti 
tájékoztatást ingyenesen hozzáférhetővé 
kell tenni.

Or. de

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ennek az irányelvnek meg kell 
határoznia a biztosító és a 
biztosításközvetítő azon minimum 
kötelezettségeit, amelyeket az ügyfelek 
tájékoztatása során teljesítenie kell. A 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy ezen a területen szigorúbb 
rendelkezéseket tartsanak fenn vagy 
fogadjanak el a biztosításközvetítők és 
biztosítók tekintetében, a székhelyük 
szerinti tagállam rendelkezéseitől 
függetlenül, amennyiben a területükön 
biztosítási közvetítői tevékenységet 
fejtenek ki, feltéve hogy az ilyen szigorúbb 
rendelkezések összhangban vannak az 
uniós joggal, beleértve a belső piacon az 
információs társadalmi szolgáltatások, 
különösen az elektronikus kereskedelem 
jogi vonatkozásairól („Irányelv az 
elektronikus kereskedelemről”) szóló, 
2000. június 8-i 2000/31/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet16. Annak a 
tagállamnak, amely a biztosítási közvetítők 
és a biztosításitermék-értékesítés 
tekintetében az ezen irányelvben 
meghatározottak mellett további 
szabályozási előírások alkalmazását ajánlja 

(40) Ennek az irányelvnek meg kell 
határoznia a biztosító és a 
biztosításközvetítő azon 
minimumkötelezettségeit, amelyeket az 
ügyfelek tájékoztatása során teljesítenie 
kell. A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy ezen a területen szigorúbb 
rendelkezéseket tartsanak fenn vagy 
fogadjanak el a biztosításközvetítők és 
biztosítók tekintetében, a székhelyük
szerinti tagállam rendelkezéseitől 
függetlenül, amennyiben a területükön 
biztosítási közvetítői tevékenységet 
fejtenek ki, feltéve, hogy az ilyen 
szigorúbb rendelkezések összhangban 
vannak az uniós joggal, beleértve a belső 
piacon az információs társadalmi 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem jogi vonatkozásairól szóló, 
2000. június 8-i 2000/31/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet („Irányelv 
az elektronikus kereskedelemről”)16. 
Annak a tagállamnak, amely a biztosítási 
közvetítők és a biztosításitermék-
értékesítés tekintetében az ezen 
irányelvben meghatározottak mellett 
további szabályozási előírások 
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vagy ilyeneket alkalmaz, biztosítania kell, 
hogy az ilyen rendelkezésekből származó 
adminisztratív teher fogyasztóvédelmi 
szempontból arányos legyen. A 
fogyasztóvédelem érdekében és a 
biztosítási termékek helytelen 
értékesítésének megelőzése céljából a 
tagállamoknak engedélyezni kell, hogy 
kivételesen szigorúbb előírásokat 
alkalmazzanak az ilyen biztosítási 
közvetítőkre, amelyek a biztosítási 
közvetítést kiegészítő jelleggel végzik, ha 
azt szükségesnek és arányosnak ítélik.

alkalmazását ajánlja vagy ilyeneket 
alkalmaz, biztosítania kell, hogy az ilyen 
rendelkezésekből származó adminisztratív 
terheknek továbbra is határt szabnak.

Or. de

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A keresztértékesítési gyakorlat Unió-
szerte a lakossági pénzügyi szolgáltatók 
általános stratégiája. Ez előnyökkel járhat 
a fogyasztók szempontjából, de olyan 
gyakorlatot is jelenthet, amely során az 
ügyfél érdekét nem veszik megfelelően 
figyelembe. A keresztértékesítési 
gyakorlatok vagy termékek egyes formái 
például – különösen az árukapcsolásos 
megoldások –, amikor két vagy több 
pénzügyi szolgáltatást együtt, csomagban 
értékesítenek, és a szolgáltatások vagy 
termékek közül legalább egy elkülönítve 
nem hozzáférhető – torzíthatják a versenyt 
és negatív hatást gyakorolhatnak az 
ügyfelek mobilitására és azon
képességükre, hogy megalapozott 
döntéseket hozzanak. Az árukapcsolási 
gyakorlat egyik példája, amikor a 
fogyasztó számára nyújtott biztosítási 
szolgáltatás alkalmával folyószámlát kell 
nyitni a biztosítási díjak fizetéséhez, vagy 
amikor az ügyfélnek fogyasztói hitel 
felvételekor gépjármű-biztosítási 

(41) A keresztértékesítési gyakorlat Unió-
szerte a lakossági pénzügyi szolgáltatók 
általános és teljesen ésszerű stratégiája.
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szerződést kell kötnie a finanszírozott 
gépjármű biztosításához. Jóllehet az olyan 
összekapcsolás is torzíthatja az ügyfelek 
megalapozott döntések meghozatalára 
vonatkozó képességét, amikor két vagy 
több pénzügyi szolgáltatást vagy terméket 
együtt, csomagban értékesítenek, de a 
szolgáltatások mindegyike külön is 
megvásárolható, ilyenkor azonban a 
választást legalább az ügyfélre bízzák és ez 
kisebb kockázatot jelent arra 
vonatkozóan, hogy a biztosítási közvetítők
teljesítik-e ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeiket. Az ilyen módszerek 
felhasználását figyelmesen értékelni kell, 
a verseny és az ügyfelek választási 
lehetőségeinek előmozdítása érdekében.

Or. de

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A befektetéseket tartalmazó biztosítási 
szerződéseket gyakran a [MiFID II] 
irányelv17 szerinti befektetési termékek 
lehetséges alternatívájaként vagy 
helyettesítőjeként ajánlják az ügyfelek 
számára. A következetes befektetővédelem 
biztosítása és a szabályozási arbitrázs 
megelőzése érdekében fontos, hogy a 
lakossági befektetési termékekre (a 
befektetési termékekkel kapcsolatos 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendeletben 
meghatározott biztosítási befektetési
termékek) ugyanolyan üzletviteli 
standardok vonatkozzanak: idetartozik a 
megfelelő tájékoztatás, a megfelelő 
tanácsadásra vonatkozó előírás és a 
vásárlási ösztönzőkkel kapcsolatos 
korlátozások, valamint az 
összeférhetetlenség kezelését szabályozó 

(42) A befektetéseket tartalmazó biztosítási 
szerződéseket gyakran a [MiFID II] 
irányelv17 szerinti befektetési termékek 
lehetséges alternatívájaként vagy 
helyettesítőjeként ajánlják az ügyfelek 
számára. A következetes befektetővédelem 
biztosítása és a szabályozási arbitrázs 
megelőzése érdekében fontos, hogy a 
lakossági befektetési termékekre (a 
befektetési termékekkel kapcsolatos 
kiemelt információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendeletben 
meghatározott biztosítási befektetési 
termékek) ugyanolyan üzletviteli 
standardok vonatkozzanak: idetartozik a 
megfelelő tájékoztatás, a megfelelő 
tanácsadásra vonatkozó előírás és a 
vásárlási ösztönzőkkel kapcsolatos 
korlátozások, valamint az 
összeférhetetlenség kezelését szabályozó 
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előírások, illetve a független tanácsadók 
esetében a díjazás formájával kapcsolatos 
korlátozások. Az Európai Értékpapírpiaci 
Hatóságnak (EÉPH) és az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
hatóságnak (EBFH) együtt kell működnie a 
[MiFID II] irányelv vagy ezen irányelv 
hatálya alá tartozó lakossági befektetési 
termékekre vonatkozó üzletviteli 
standardok lehető legnagyobb 
összhangjának iránymutatások révén 
történő elérése érdekében. A biztosítási 
befektetési termékekre ezen irányelv 
valamennyi biztosítási szerződésre 
vonatkozó előírásai (az irányelv VII.
fejezete), valamint a biztosítási befektetési 
termékek kibővített előírásai együttesen 
alkalmazandók. Ennek megfelelően a 
biztosítási befektetési termékekkel 
kapcsolatban biztosítási közvetítést folytató 
személyeknek teljesíteniük kell a 
valamennyi biztosítási szerződésre 
vonatkozó üzletviteli standardokat, 
valamint a biztosítási befektetési termékek 
kibővített előírásait.

előírások. Az Európai Értékpapírpiaci 
Hatóságnak (EÉPH) és az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
hatóságnak (EBFH) együtt kell működnie a 
[MiFID II] irányelv vagy ezen irányelv 
hatálya alá tartozó lakossági befektetési 
termékekre vonatkozó magatartási 
szabályok lehető legnagyobb 
összhangjának iránymutatások révén 
történő elérése érdekében. A biztosítási 
befektetési termékekre ezen irányelv 
valamennyi biztosítási szerződésre 
vonatkozó előírásai (az irányelv VI.
fejezete), valamint a biztosítási befektetési 
termékek kibővített előírásai együttesen 
alkalmazandók. Ennek megfelelően a 
biztosítási befektetési termékekkel 
kapcsolatban biztosítási közvetítést folytató 
személyeknek teljesíteniük kell a 
valamennyi biztosítási szerződésre 
vonatkozó üzletviteli standardokat, 
valamint a biztosítási befektetési termékek 
kibővített előírásait.

Or. de

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
biztosítók és a biztosításközvetítést folytató 
személyek teljesítsék ezen irányelv 
rendelkezéseit, és hogy az egész Unióban 
egyforma elbánásban részesüljenek, a 
tagállamoknak hatékony, arányos és 
visszatartó erejű közigazgatási szankciókat 
és intézkedéseket kell előírniuk. A 
pénzügyi szolgáltatások ágazatában a 
szankciórendszerek megerősítéséről szóló, 
2010. december 8-i bizottsági 
közleményben18 felülvizsgálták a jelenlegi 

(43) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
biztosítók és a biztosításközvetítést folytató 
személyek teljesítsék ezen irányelv 
rendelkezéseit, és hogy az egész Unióban 
egyforma elbánásban részesüljenek, a 
tagállamoknak hatékony, arányos és 
visszatartó erejű közigazgatási szankciókat 
és intézkedéseket kell előírniuk. A 
pénzügyi szolgáltatások ágazatában a 
szankciórendszerek megerősítéséről szóló, 
2010. december 8-i bizottsági 
közleményben18 felülvizsgálták a jelenlegi 
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szankcionálási hatásköröket és azok 
gyakorlati alkalmazását a szankciók és az 
intézkedések konvergenciájának 
előmozdítása érdekében. A tagállamok 
által meghatározott közigazgatási 
szankcióknak ezért a címzettekkel, a 
szankció vagy intézkedés alkalmazásakor 
figyelembe veendő kritériumokkal, a 
közzététellel, a legfontosabb 
szankcionálási hatáskörökkel és a
közigazgatási pénzbírságok szintjével
kapcsolatban bizonyos alapvető 
követelményeknek eleget kell tenniük.

szankcionálási hatásköröket és azok 
gyakorlati alkalmazását a szankciók és az 
intézkedések konvergenciájának 
előmozdítása érdekében. A tagállamok 
által meghatározott közigazgatási 
szankcióknak ezért a címzettekkel, a 
szankció vagy intézkedés alkalmazásakor 
figyelembe veendő kritériumokkal, a 
közzététellel és a legfontosabb 
szankcionálási hatáskörökkel kapcsolatban 
bizonyos alapvető követelményeknek 
eleget kell tenniük.

Or. de

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Az ebben az irányelvben 
meghatározott célkitűzések elérése 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazást kell adni a Bizottság 
számára a közvetítő megfelelő ismereteire 
és kompetenciájára vonatkozó fogalmak 
részleteinek meghatározása, az 
összeférhetetlenség kezelése és a 
biztosítással kapcsolt lakossági befektetési 
termékekkel összefüggő üzletvitelre 
vonatkozó kötelezettségek tekintetében, 
valamint a szankciókkal kapcsolatos 
tájékoztatás eljárásával és formájával 
kapcsolatban. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elkészítésekor és szövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 

törölve
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továbbításáról.

Or. de

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az Európai Unió működéséről szóló 
Szerződés 290. és 291. cikke szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén, és az európai felügyeleti hatóság 
(az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) 
létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 
1094/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet19 10–15. cikkének 
megfelelően, a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek a 
[8]. cikkben kerültek meghatározásra a 
közvetítő megfelelő ismereteire és 
képességeire vonatkozóan, a [17. és 23.] 
cikkben az összeférhetetlenség kezelésére 
vonatkozóan, és a [24. és 25.] cikkben 
azon üzletviteli kötelezettségekre 
vonatkozóan, amelyek a lakossági 
befektetési biztosítási csomagtermékekkel, 
valamint a [30.] cikkben az eljárások és a 
szankciókkal kapcsolatos tájékoztatási 
formák tekintetében meghatározott 
végrehajtási technikai standardokkal 
kapcsolatosak. E felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok és végrehajtási technikai 
standardok tervezetét az EBFH dolgozza 
ki.

törölve

Or. de

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Ennek az irányelvnek a 
felülvizsgálatát öt évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után el kell végezni a piaci 
fejlemények, valamint az uniós jog más 
területeinek fejleményei vagy a tagállamok 
uniós jog végrehajtásával kapcsolatos 
tapasztalatai figyelembevétele érdekében, 
különösen a 2003/41/EK irányelv hatálya 
alá tartozó termékek tekintetében.

(56) Ennek az irányelvnek a 
felülvizsgálatát öt évvel ezen irányelv 
hatálybalépése után el kell végezni a piaci 
fejlemények, valamint az uniós jog más 
területeinek fejleményei vagy a tagállamok 
uniós jog végrehajtásával kapcsolatos 
tapasztalatai figyelembevétele érdekében.

Or. de

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a valamely tagállamban 
letelepedett vagy letelepedni szándékozó 
természetes és jogi személyek biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítési 
tevékenységének, beleértve a szakmai 
kárügyintézést és a kárbecslést, 
megkezdésére és folytatására vonatkozó 
szabályokat állapítja meg.

(1) Ez az irányelv a valamely tagállamban 
letelepedett vagy letelepedni szándékozó 
természetes és jogi személyek biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítési 
tevékenységének megkezdésére és 
folytatására vonatkozó szabályokat 
állapítja meg.

Or. de

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – e pont – i alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a biztosítás valamely szolgáltató által 
nyújtott javakhoz képest kiegészítő jellegű, 
amennyiben az ilyen biztosítás fedezetet 
nyújt a csőd vagy az ilyen szolgáltató által 
nyújtott javak elveszésének vagy 
sérülésének kockázatával kapcsolatosan;

e) i. a biztosítás valamely szolgáltató által 
kínált termékekhez, illetve nyújtott 
szolgáltatásokhoz képest kiegészítő 
jellegű, amennyiben az ilyen biztosítás 
fedezetet nyújt a csőd vagy az ilyen 
szolgáltató által nyújtott javak 
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elveszésének vagy sérülésének 
kockázatával kapcsolatosan; vagy

Or. de

Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. poggyász megsérülésével vagy 
elveszésével, és az adott a szolgáltatótól 
megrendelt utazáshoz kapcsolódó egyéb 
kockázatokkal kapcsolatosan, még abban 
az esetben is, ha a biztosítás életbiztosítási 
vagy felelősségi kockázatokra is kiterjed, 
feltéve, hogy a fedezet kiegészítő jellegű az 
adott utazás kockázataira vonatkozó fő 
fedezethez képest; vagy 

Or. de

Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – e pont – iii alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. poggyász megsérülésével vagy 
elveszésével, és a bérelt járműhöz 
kapcsolódó egyéb kockázatokkal 
kapcsolatosan, beleértve az utas 
megsérülését is, feltéve, hogy a fedezet 
kiegészítő jellegű az adott kölcsönzés 
kockázataira vonatkozó fő fedezethez 
képest;

Or. de
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Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „a biztosító”: olyan vállalkozást jelent, 
amelyet a 73/239/EGK irányelv 6. 
cikkének vagy a 79/267/EGK irányelv 6.
cikkének megfelelően hivatalosan 
engedélyeztek;

1. „biztosító”: olyan közvetlen életbiztosító 
vagy nem-életbiztosító, amely a
2009/138/EK irányelv 14. cikkével 
összhangban engedéllyel rendelkezik;

Or. de

Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „a viszontbiztosító”: olyan vállalkozást 
jelent, amely a 2005/68/EK irányelv 3.
cikkének megfelelően hivatalos engedélyt 
kapott;

2. „viszontbiztosító”: olyan vállalkozás, 
amely a 2009/138/EK irányelv 14. cikkével 
összhangban engedéllyel rendelkezik 
viszontbiztosítási tevékenység folytatására;

Or. de

Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „a biztosítási közvetítés”: biztosítási 
szerződések megkötésével kapcsolatos 
tanácsadással, ajánlattétellel, vagy 
biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével kapcsolatos egyéb 
tevékenység, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre, 
valamint szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési tevékenység. Ezek a 

3. „biztosítási közvetítés”: biztosítási 
szerződések megkötésével kapcsolatos 
tanácsadással, ajánlattétellel, vagy 
biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével kapcsolatos egyéb 
tevékenység, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre. Ezek a 
tevékenységek akkor is biztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
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tevékenységek akkor is biztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
biztosító végzi, biztosítási közvetítő 
közreműködése nélkül.

biztosító végzi, biztosítási közvetítő 
közreműködése nélkül. Ezen irányelv 
alkalmazásában biztosítási közvetítésnek 
tekintendők a következő tevékenységek:
Információk rendelkezésre bocsátása egy 
vagy több biztosítási szerződésről olyan 
kritériumok alapján, amelyeket az adott 
ügyfél egy weboldalon vagy más 
médiumon keresztül választ ki, valamint a 
biztosítási termékek rangsorának 
rendelkezésre bocsátása vagy biztosítási
díjkedvezmény, amennyiben az ügyfél ezt 
követően közvetlenül meg tud kötni egy 
szerződést.

Or. de

Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „a viszontbiztosítási közvetítés”: 
viszontbiztosítási szerződések 
megkötésével kapcsolatos tanácsadással,
ajánlattétellel, vagy biztosítási szerződések 
megkötésének előkészítésével kapcsolatos 
egyéb tevékenységek, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre, 
valamint szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési tevékenység. Ezek a 
tevékenységek akkor is viszontbiztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
viszontbiztosító végzi, viszontbiztosítási 
közvetítő közreműködése nélkül.

6. „viszontbiztosítási közvetítés”: 
biztosítási és viszontbiztosítási szerződések 
megkötésével kapcsolatos tanácsadással, 
ajánlattétellel vagy biztosítási szerződések 
megkötésének előkészítésével kapcsolatos 
egyéb tevékenységek, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre. Ezek a 
tevékenységek akkor is viszontbiztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
viszontbiztosító végzi, viszontbiztosítási 
közvetítő közreműködése nélkül.

Or. de
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Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „a viszontbiztosítási közvetítő”: 
bármely, a viszontbiztosítótól eltérő 
természetes vagy jogi személy, aki díjazás 
ellenében kezd vagy folytat 
viszontbiztosítási közvetítést;

7. „viszontbiztosítási közvetítő”: bármely, 
a viszontbiztosítótól és annak 
alkalmazottaitól eltérő természetes vagy 
jogi személy, aki díjazás ellenében kezd 
vagy folytat viszontbiztosítási közvetítést;

Or. de

Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „a szerződéses biztosítási közvetítő”: azt
a személyt jelenti, aki egy vagy több 
biztosító vagy biztosításközvetítő számára 
és nevében biztosításközvetítési 
tevékenységet végez, és akinek a 
tevékenységéért a megbízó biztosítók, vagy 
biztosításközvetítők teljes felelősséggel 
tartoznak, feltéve, hogy azok a 
biztosításközvetítők, akik a személy 
tevékenységéért teljes felelősséggel 
tartoznak, nem tevékenykednek egy másik 
biztosító vagy biztosításközvetítő 
felelőssége mellett;

8. „szerződéses biztosítási közvetítő”: az a 
személy, aki egy vagy – amennyiben a 
biztosítási termékek nem állnak 
versenyben egymással – több biztosító 
vagy biztosításközvetítő számára és 
nevében biztosításközvetítési 
tevékenységet végez, azonban nem vesz át 
díjakat vagy ügyfélnek szánt összegeket, 
és akinek a tevékenységéért a megbízó 
biztosítók, vagy biztosításközvetítők teljes 
felelősséggel tartoznak, feltéve, hogy azok 
a biztosításközvetítők, akik a személy 
tevékenységéért teljes felelősséggel 
tartoznak, nem tevékenykednek egy másik 
biztosító vagy biztosításközvetítő 
felelőssége mellett;

Or. de

Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 9 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „tanácsadás”: ajánlás valamely 
ügyfélnek annak kérésére vagy a biztosító, 
illetőleg a biztosítási közvetítő 
kezdeményezésére;

9. „tanácsadás”: személyes ajánlás 
valamely ügyfélnek annak kérésére vagy a 
biztosító, illetőleg a biztosítási közvetítő 
kezdeményezésére;

Or. de

Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „a nagy kockázatok”: meghatározása a 
73/239/EGK irányelv 5. cikke d) pontja 
szerint történik;

11. „nagy kockázatok”: meghatározása a 
2009/138/EK irányelv 13. cikkének 27.
pontja szerint történik;

Or. de

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „keresztértékesítési gyakorlat”: 
valamely biztosítási szolgáltatás vagy 
termék másik szolgáltatással vagy 
termékkel együtt egy csomag részeként, 
vagy valamely másik megállapodás vagy 
csomag feltételeként történő felkínálása;

törölve

Or. de

Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 18 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „javadalmazás”: bármely jutalék, díj, 
ellenérték vagy más kifizetés, ideértve 
bármilyen jellegű gazdasági előnyt,
amelyet a biztosításközvetítési 
tevékenységgel összefüggésben kínálnak 
fel vagy nyújtanak;

18. „javadalmazás”: bármely jutalék, díj, 
ellenérték vagy más kifizetés, amelyet a 
biztosításközvetítési tevékenységgel 
összefüggésben kínálnak fel vagy 
nyújtanak;

Or. de

Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. „csomagban történő eladás gyakorlata”: 
egy vagy több kiegészítő szolgáltatás 
valamely biztosítási szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban történő 
felkínálása, amikor az említett biztosítási 
szolgáltatás vagy termék különállóan is 
elérhető az ügyfél számára, de nem 
szükségszerűen ugyanazokkal a 
feltételekkel, mint a kiegészítő
szolgáltatásokkal egy csomagban történő 
értékesítés esetén.

20. „csomagban történő eladás gyakorlata”: 
egy vagy több kiegészítő szolgáltatás 
valamely biztosítási szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban történő 
felkínálása, amikor az említett biztosítási 
szolgáltatás vagy termék különállóan is 
elérhető az ügyfél számára, de nem 
szükségszerűen ugyanazokkal a 
feltételekkel, mint a szolgáltatásokkal egy 
csomagban történő értékesítés esetén.

Or. de

Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. „termék”: olyan biztosítási szerződés, 
amely egy vagy több kockázatot fed le;

Or. de
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Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikkben foglaltak kivételével a
biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőket saját tagállamuk illetékes 
hatóságnál nyilvántartásba kell venni. A 
73/239/EGK, a 2002/83/EK és a 
2005/68/EK irányelvnek megfelelően a 
tagállamokban nyilvántartásba vett 
biztosítók és azok alkalmazottai esetében 
nem kell előírni az ezen irányelv szerinti 
ismételt nyilvántartásba vételt.

A biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőket saját tagállamuk illetékes 
hatóságnál nyilvántartásba kell venni. A 
73/239/EGK, a 2002/83/EK és a 
2005/68/EK irányelvnek megfelelően a 
tagállamokban nyilvántartásba vett 
biztosítók és viszontbiztosítók, illetve azok 
alkalmazottai esetében nem kell előírni az 
ezen irányelv szerinti ismételt 
nyilvántartásba vételt.

Or. de

Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBFH elektronikus nyilvántartást hoz 
létre, azt a weboldalán közzéteszi és 
naprakészen tartja; e nyilvántartás azoknak 
a biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítőknek a nyilvántartási adatait 
tartalmazza, amelyek bejelentették, hogy 
határokon átnyúló üzleti tevékenységet 
kívánnak folytatni a IV. fejezetnek 
megfelelően. A tagállamoknak 
haladéktalanul az EBFH rendelkezésére 
kell bocsátaniuk az ehhez szükséges 
információkat. A nyilvántartásnak 
hiperlinket kell tartalmaznia az összes 
tagállam összes illetékes hatóságához. A 
nyilvántartásnak linket kell tartalmaznia az 
egyes tagállamok illetékes hatóságainak a 
weboldalaihoz, illetve onnan elérhetőnek 
kell lennie.

Az EBFH elektronikus nyilvántartást hoz 
létre, azt a weboldalán közzéteszi és 
naprakészen tartja; e nyilvántartás azoknak 
a biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítőknek a nyilvántartási adatait 
tartalmazza, amelyek bejelentették, hogy 
határokon átnyúló üzleti tevékenységet 
kívánnak folytatni a IV. fejezetnek 
megfelelően. A tagállamoknak 
haladéktalanul az EBFH rendelkezésére 
kell bocsátaniuk az ehhez szükséges 
információkat. A nyilvántartásnak 
hiperlinket kell tartalmaznia az összes 
tagállam összes illetékes hatóságához. A 
nyilvántartásnak linket kell tartalmaznia az 
egyes tagállamok illetékes hatóságainak a 
weboldalaihoz, illetve onnan elérhetőnek 
kell lennie. Az EBFH hozzáférési joggal 
rendelkezik az ott tárolt adatokhoz. Az 
EBFH-nak és az illetékes hatóságoknak 
jogukban áll módosítani a tárolt adatokat. 
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Azok az adatalanyok, akiknek a személyes 
adatait tárolhatják és kicserélhetik, 
hozzáférési joggal rendelkeznek, továbbá 
joguk van a megfelelő tájékoztatáshoz.

Or. de

Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A nyilvántartásban szereplő 
biztosítási és viszontbiztosítási közvetítők a 
letelepedés és a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága értelmében biztosítás- és 
viszontbiztosítás-közvetítési tevékenységet 
kezdhetnek és folytathatnak a 
Közösségben.

Or. de

Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, 
hogy nem kell újra nyilvántartásba 
vetetniük magukat azoknak a 
közvetítőknek, akiket a 2002/92/EK 
irányelv (IMD 1) rendelkezései szerint 
már nyilvántartásba vettek.

Or. de

Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk törölve
Kiegészítő jellegű biztosítási közvetítési, 
szakmai kárügyintézési és kárbecslési 

szolgáltatások bejelentési eljárása
(1) A 3. cikkben meghatározott 
nyilvántartásba-vételi előírások nem 
alkalmazandók az olyan biztosítási 
közvetítőre, aki kiegészítő jelleggel folytat 
biztosítási közvetítési tevékenységet, 
feltéve, hogy a tevékenységek teljesítik 
valamennyi alábbi feltételt:
a) a biztosítási közvetítő fő szakmai 
tevékenysége nem biztosítási közvetítés;
b) a biztosítási közvetítő csak bizonyos 
biztosítási termékek közvetítését végzi, 
amelyek kiegészítenek egy terméket vagy 
szolgáltatást, és ezeket egyértelműen 
meghatározza a bejelentésben;
c) az érintett biztosítási termékek nem 
tartalmaznak életbiztosítást vagy 
felelősségi kockázatot, kivéve, ha az ilyen 
fedezet a fő fedezettel együtt jár.
(2) A 3. cikkben meghatározott 
nyilvántartásba vételre vonatkozó 
előírások nem alkalmazandók azokra a 
biztosítási közvetítőkre, amelyek egyedüli 
tevékenysége szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési szolgáltatások nyújtása.
(3) Az e cikk (1) és (2) bekezdésének 
hatálya alá tartozó biztosítási közvetítőnek
a székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságához bejelentést kell eljuttatnia, 
amelyben tájékoztatja az illetékes 
hatóságot a kilétéről, címéről és szakmai 
tevékenységeiről.
(4) Az e cikk (1) és (2) bekezdésének 
hatálya alá tartozó közvetítők az ezen
irányelv I., III, IV., V., VIII. és IX. 
fejezetének, valamint 15. és 16. cikke 
rendelkezéseinek a hatálya alá tartoznak.
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Or. de

Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőknek – beleértve azokat, akik az 
említett tevékenységeket kiegészítő 
jelleggel folytatják, szakmai 
kárügyintézést, kárrendezést vagy 
szakértői kárbecslést végeznek, valamint a 
biztosítási közvetítési tevékenységet 
folytató biztosítók alkalmazottait –
rendelkezniük kell azokkal a megfelelő 
ismeretekkel és képességekkel, amelyeket 
a közvetítő, illetve a vállalkozás székhelye 
szerinti tagállam meghatároz feladataik 
megfelelő ellátásához, és megfelelő 
szakmai tapasztalatot kell igazolniuk az 
általuk közvetített termékek összetettsége 
tekintetében. .

A biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőknek – beleértve azokat, akik az 
említett tevékenységeket kiegészítő 
jelleggel folytatják, valamint a biztosítók
biztosítási közvetítési tevékenységet 
folytató alkalmazottait – rendelkezniük kell 
azokkal a megfelelő ismeretekkel és 
képességekkel, amelyeket a közvetítő, 
illetve a vállalkozás székhelye szerinti 
tagállam meghatároz feladataik megfelelő 
ellátásához.

Or. de

Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítők, valamint a biztosítási 
közvetítési tevékenységet folytató 
biztosítók alkalmazottai folyamatos 
szakmai továbbképzés keretében frissítsék 
ismereteiket és képességeiket annak 
érdekében, hogy megfelelő szintű 
teljesítményt tudjanak fenntartani.

törölve

Or. de
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Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam, tekintettel az adott biztosítás-
és viszontbiztosítás-közvetítői 
tevékenységre és a közvetített termékekre, 
kiigazíthatja az ismeretek és a képességek 
terén megkövetelt feltételeket, különösen 
akkor, ha a közvetítő fő szakmai 
tevékenysége más, mint a biztosítási 
közvetítés. Ilyen esetekben ez a közvetítő 
csak abban az esetben folytathat 
biztosításközvetítői tevékenységet, ha 
olyan biztosítási közvetítő, aki megfelel az 
e cikkben meghatározott feltételeknek, 
vagy ha a közvetítő tevékenységéért egy 
biztosító teljes felelősséget vállal. A 
tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a 3. 
cikk (1) bekezdésének második 
albekezdésében említett esetekben a 
biztosítónak vagy a közvetítőnek 
ellenőriznie kell azt, hogy a közvetítők 
ismeretei és képességei megfelelnek-e az e 
bekezdés első albekezdésében 
meghatározott kötelezettségeknek, és 
szükség esetén az ilyen közvetítők számára 
képzést kell nyújtani, amely megfelel a 
közvetítő által értékesítendő termékekkel 
kapcsolatos követelményeknek.

A tagállam, tekintettel az adott biztosítás-
és viszontbiztosítás-közvetítői 
tevékenységre és a közvetített termékekre, 
kiigazítja az ismeretek és a képességek 
terén megkövetelt feltételeket, különösen 
akkor, ha a közvetítő fő szakmai 
tevékenysége más, mint a biztosítási 
közvetítés. A tagállamok a 3. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
említett esetekben, illetve a biztosítók 
biztosításközvetítési tevékenységet folytató 
alkalmazottai tekintetében 
rendelkezhetnek úgy, hogy a biztosítónak 
vagy a közvetítőnek ellenőriznie kell azt, 
hogy a közvetítők ismeretei és képességei 
megfelelnek-e az e bekezdés első 
albekezdésében meghatározott 
kötelezettségeknek, és szükség esetén az 
ilyen közvetítők számára képzést kell 
nyújtani, amely megfelel a közvetítő által 
értékesítendő termékekkel kapcsolatos 
követelményeknek.

Or. de

Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőknek, valamint a biztosítók 
biztosítási közvetítési tevékenységet végző 

A biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőknek, valamint a biztosítók 
biztosítási közvetítési tevékenységet végző 



PR\922352HU.doc 33/68 PE502.060v01-00

HU

alkalmazottainak jó hírnévvel kell bírniuk. 
Alapkövetelmény, hogy súlyos vagyon 
elleni vagy más pénzügyi tevékenységgel 
kapcsolatos bűncselekmények miatt 
bűnügyi nyilvántartásban vagy bármely 
más ennek megfelelő nemzeti adattárban 
nem szerepelnek, valamint korábban nem 
jelentettek csődöt, kivéve, ha a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően 
mentesítették őket.

alkalmazottainak jó hírnévvel kell bírniuk. 
Alapkövetelmény, hogy súlyos vagyon 
elleni vagy más pénzügyi tevékenységgel 
kapcsolatos bűncselekmények miatt 
bűnügyi nyilvántartásban vagy bármely 
más ennek megfelelő nemzeti adattárban 
nem szerepelnek.

Or. de

Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztosítási és viszontbiztosítási 
közvetítőknek az Unió egész területére 
érvényes olyan szakmai 
felelősségbiztosítással vagy valamilyen 
hasonló biztosítékkal kell rendelkezniük a 
szakmai hanyagságból eredő felelősség 
esetére, amely minden követelés 
tekintetében eléri a legalább 1 120 000
euró, az évenkénti összes követelés 
tekintetében az 1 680 000 euró összeget, 
kivéve ha az ilyen biztosítást vagy hasonló 
biztosítékot olyan biztosító, 
viszontbiztosító vagy más olyan
vállalkozás nyújtja, amelynek nevében a 
biztosítási, vagy viszontbiztosítási 
közvetítő eljár, vagy amely tekintetében a 
biztosítási vagy viszontbiztosítási közvetítő 
az eljárásra felhatalmazással rendelkezik, 
vagy ha az ilyen vállalkozás teljes 
felelősséget vállal a közvetítő 
cselekményeiért.

(3) A biztosítási és viszontbiztosítási 
közvetítőknek az Unió egész területére 
érvényes olyan szakmai 
felelősségbiztosítással vagy valamilyen 
hasonló biztosítékkal kell rendelkezniük a 
szakmai hanyagságból eredő felelősség 
esetére, amely minden követelés 
tekintetében eléri a legalább 1 000 000
euró, az évenkénti összes követelés 
tekintetében az 2 000 000 euró összeget, 
kivéve ha az ilyen biztosítást vagy hasonló 
biztosítékot olyan biztosító, 
viszontbiztosító vagy más olyan 
vállalkozás nyújtja, amelynek nevében a 
biztosítási, vagy viszontbiztosítási 
közvetítő eljár, vagy amely tekintetében a 
biztosítási vagy viszontbiztosítási közvetítő 
az eljárásra felhatalmazással rendelkezik, 
vagy ha az ilyen vállalkozás teljes 
felelősséget vállal a közvetítő 
cselekményeiért.

Or. de
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Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
meghatározzák:

(8) A tagállamok meghatározzák a 
következőket:

Or. de

Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítők és a biztosítók 
biztosításközvetítési tevékenységet folytató 
alkalmazottai megfelelő ismereteinek és 
képességeinek, és különösen a 
szakképesítések színvonalának kölcsönös 
elismerésénél a fogadó tagállamnak el 
kell fogadnia az egész életen át tartó 
tanulás Európai Képesítési 
Keretrendszerének létrehozásáról szóló, 
2008. április 23-i európai parlamenti és 
tanácsi ajánlás szerint létrehozott Európai 
Képesítési Keretrendszer szerinti 3. vagy 
afeletti szinten akkreditált nemzeti 
képesítést annak bizonyítékaként, hogy a 
biztosítási vagy viszontbiztosítási közvetítő 
teljesíti az ismeretekre és képességekre 
vonatkozó előírásokat, ami az ezen 
irányelv szerinti nyilvántartásba vétel 
feltétele.

Or. de
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Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják olyan 
megfelelő, hatékony, pártatlan és független 
panasztételi és jogorvoslati eljárások 
kialakítását, amelyek a biztosításközvetítők 
és az ügyfelek, valamint a biztosítók és az 
ügyfelek közötti viták nem bírósági úton 
történő rendezését szolgálják, felhasználva 
e célra – adott esetben – a már létező 
testületeket. A tagállamok biztosítják 
továbbá, hogy valamennyi biztosító és 
biztosításközvetítő részt vegyen a 
bíróságon kívüli vitarendezési 
eljárásokban, amennyiben a következő 
feltételek teljesülnek.

(1) A tagállamok biztosítják olyan 
megfelelő, hatékony, pártatlan és független 
panasztételi és jogorvoslati eljárások 
kialakítását, amelyek a biztosításközvetítők 
és az ügyfelek, valamint a biztosítók és az 
ügyfelek közötti viták nem bírósági úton 
történő rendezését szolgálják, felhasználva 
e célra – adott esetben – a már létező 
testületeket. A tagállamok biztosítják 
továbbá, hogy valamennyi biztosító és 
biztosításközvetítő részt vegyen a 
bíróságon kívüli vitarendezési 
eljárásokban.

Or. de

Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eljárás eredménye nem kötelező 
érvényű döntés;

törölve

Or. de

Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vita bíróság elé terjesztésére 
vonatkozó időtartam nyugszik az 
alternatív vitarendezési eljárás ideje alatt;

törölve
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Or. de

Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a követelés elévülésére vonatkozó 
időszak az eljárás időtartama alatt 
nyugszik;

törölve

Or. de

Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az eljárás ingyenes vagy csekély 
költséggel jár;

törölve

Or. de

Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az elektronikus út nem az egyetlen 
módja annak, hogy a felek hozzáférjenek 
az eljáráshoz és;

törölve

Or. de

Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) kivételes esetben, amennyiben a helyzet 
sürgőssége megköveteli, ideiglenes 
intézkedésekre van lehetőség. 

törölve

Or. de

Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
ügyfelekkel vagy azok számára történő 
folytatása során a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító becsületes, tisztességes és
szakszerű módon tevékenykedjen az 
ügyfelek legjobb érdekében.

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
ügyfelekkel vagy azok számára történő 
folytatása során a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító szakszerű módon tevékenykedjen 
az ügyfelek érdekében.

Or. de

Módosítás 60
Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A biztosítási közvetítő vagy biztosító 
ügyfeleket vagy potenciális ügyfeleket 
célzó valamennyi tájékoztatásának, 
ideértve a marketingközleményeket, 
tisztességesnek, egyértelműnek és nem 
félrevezetőnek kell lennie. A 
marketingközlemények 
marketingjellegének világosan 
felismerhetőnek kell lennie.

(2) A biztosítási közvetítő vagy biztosító 
ügyfeleket vagy potenciális ügyfeleket 
célzó valamennyi tájékoztatásának, 
ideértve a marketingközleményeket, 
egyértelműnek és nem félrevezetőnek kell 
lennie. A marketingközlemények 
marketingjellegének világosan 
felismerhetőnek kell lennie.

Or. de
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Módosítás 61
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. arról, hogy nyújt-e bármilyen típusú 
tanácsadást az értékesített biztosítási 
termékekre vonatkozóan;

törölve

Or. de

Módosítás 62
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. arról, hogy a közvetítő az ügyfelet 
képviseli-e vagy a biztosító számára és 
nevében jár el;

törölve

Or. de

Módosítás 63
Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. arról, hogy nyújt-e bármilyen típusú 
tanácsadást az értékesített biztosítási 
termékekre vonatkozóan;

törölve

Or. de

Módosítás 64
Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
A tagállamok ezen túlmutató tájékoztatási
kötelezettséget is előírhatnak, illetve 
fenntarthatnak a biztosítási közvetítők és a 
biztosítók alkalmazottai számára azzal a 
feltétellel, hogy a különböző értékesítési és 
közvetítési csatornák között továbbra is 
biztosítják az egyenlő versenyfeltételeket, 
valamint az ebből fakadó adminisztratív 
terhek és a célul kitűzött fogyasztóvédelem 
arányosak egymással.

Or. de

Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a biztosítási szerződéssel 
összefüggésben kapott javadalmazás 
jellege;

törölve

Or. de

Módosítás 66
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) amennyiben a közvetítő díjat vagy 
bármely jellegű jutalékot kap, a felajánlott 
vagy figyelembe vett biztosítási termékekre 
vonatkozó javadalmazás teljes összege, 
vagy amennyiben a pontos összeg nem 
adható meg, a díjak vagy jutalékok vagy 
azok kombinációja kiszámításának alapja;

törölve
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Or. de

Módosítás 67
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) amennyiben a jutalék összege a 
közvetítő és a biztosító közötti ügylethez 
kapcsolódóan megállapodott célok vagy 
küszöbértékek elérésén alapul, a célok 
vagy küszöbértékek, valamint az azok 
elérése esetén fizetendő összeg.

törölve

Or. de

Módosítás 68
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától kezdődően öt évig az (1) 
bekezdés f) pontjától eltérve a 2002/83/EK 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
bármely ágazatba tartozó szerződésektől 
eltérő biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítő, amennyiben a közvetítő 
javadalmazása díj vagy jutalék, a szóban 
forgó biztosítási szerződés megkötése előtt

törölve

a) amennyiben az ügyfél kéri, 
tájékoztatást ad az összegről, illetve ha a 
pontos összeg nem meghatározható, a 
díjak vagy jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámításának alapjáról.
b) tájékoztatja az ügyfelet arról a jogáról, 
hogy kérheti az a) pontban említett 
információt.

Or. de
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Módosítás 69
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben az ügyfél kéri, 
tájékoztatást ad az összegről, illetve ha a 
pontos összeg nem meghatározható, a 
díjak vagy jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámításának alapjáról.

törölve

Or. de

Módosítás 70
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tájékoztatja az ügyfelet arról a jogáról, 
hogy kérheti az a) pontban említett 
információt.

törölve

Or. de

Módosítás 71
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztosító vagy a biztosítási közvetítő 
tájékoztatja továbbá az ügyfelet azon 
változó javadalmazás jellegéről és 
összegéről, amelyet bármely alkalmazottja 
kap a szóban forgó biztosítási termék 
értékesítéséért és kezeléséért.

törölve

Or. de
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Módosítás 72
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az ügyfél a biztosítási 
szerződéssel összefüggésben annak 
megkötése után teljesít fizetést, a biztosító 
vagy a közvetítő bármely ilyen kifizetésre 
vonatkozóan megteszi az e cikk szerinti 
közzétételeket.

törölve

Or. de

Módosítás 73
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
meghatározzák:

törölve

a) azokat a megfelelő kritériumokat, 
amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen 
módon kell a közvetítő javadalmazásáról –
ideértve a céljutalékot – tájékoztatni az 
ügyfelet e cikk (1) bekezdése f) és g) 
pontjának, valamint (2) bekezdésének 
megfelelően;
b) a díjak, jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámítási alapjának 
meghatározására vonatkozó megfelelő 
kritériumokat;
c) azok az intézkedéseket, amelyek 
megtétele indokoltan elvárható a 
biztosítási közvetítőktől és a biztosítóktól a 
javadalmazásuk ügyfél felé történő 
közzététele tekintetében.

Or. de
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Módosítás 74
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az ügyfél szükségleteit és igényeit; a) az ügyfél biztosítási védelemmel 
kapcsolatos elvárásait és igényeit;

Or. de

Módosítás 75
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) és részleteznie kell az ügyfélnek egy 
meghatározott termék tekintetében adott 
tanács indokait, amennyiben sor került 
tanácsadásra.

b) és részleteznie kell az ügyfélnek egy 
meghatározott termék tekintetében adott 
tanács indokait.

Or. de

Módosítás 76
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés b) pontja nem 
alkalmazandó, ha az ügyfél:
a) a tanácsadásról kifejezetten lemond, 
vagy
b) a szerződéskötés céljára kizárólag 
távközlési eszközt használ, kivéve, ha 
határozottan kijelenti, hogy tanácsadást 
kér.

Or. de
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Módosítás 77
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett részleteket a javasolandó 
biztosítási termék bonyolultságától és az 
ügyfél pénzügyi kockázatának szintjétől 
függően módosítani kell.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett részleteket a javasolandó 
biztosítási termék bonyolultságától, az 
ügyfél pénzügyi kockázatának szintjétől és
az ügyfél által választott értékesítési 
csatornától függően módosítani kell.

Or. de

Módosítás 78
Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződés megkötését megelőzően, 
függetlenül attól, hogy sor került-e 
tanácsadásra, a biztosításközvetítő vagy a 
biztosító – figyelembe véve a biztosítási 
termékek összetettségét és az ügyfél 
típusát – érthető formában tájékoztatást 
nyújt az ügyfélnek a biztosítási termékről, 
ami alapján megalapozott döntést tud 
hozni.

törölve

Or. de

Módosítás 79
Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 16., 17. és 18. cikkben említett 
tájékoztatást nem szükséges megadni, 
amikor a biztosítási közvetítő nagy 

(1) A 16., 17. és 18. cikkben említett 
tájékoztatást nem szükséges megadni, 
amikor a biztosítási közvetítő nagy 
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kockázatokról szóló biztosítást közvetít, 
vagy a viszontbiztosítási közvetítők vagy 
viszontbiztosítók által történő közvetítés 
esetében, vagy a mellékletben 
meghatározott szakmai ügyfelekkel 
kapcsolatban.

kockázatokról szóló biztosítást közvetít, 
vagy a viszontbiztosítási közvetítők vagy 
viszontbiztosítók által történő közvetítés 
esetében.

Or. de

Módosítás 80
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megengedik a csomagban 
történő eladási gyakorlatot, de nem 
engedik meg az árukapcsolási 
gyakorlatokat.

(1) A tagállamok megengedik a csomagban 
történő eladási gyakorlatot és az 
árukapcsolási gyakorlatot.

Or. de

Módosítás 81
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok lehetővé teszik a 
hitelezők számára, hogy a hitel nyújtását 
hitelbiztosítás megkötésétől tegyék 
függővé, illetve megtagadják az ügyféltől 
a hitelnyújtást, ha az ügyfél sem a 
hitelezőnél, sem egy másik ajánlattevőnél 
nem köt ilyen – a hitelező által előnyben 
részesített ajánlattevő biztosítási 
termékéhez hasonló jellemzőket felmutató 
– biztosítást. A tagállamok továbbá azt is 
lehetővé teszik, hogy a piacon olyan 
termékeket kínáljanak, amelyek egy vagy 
több kockázat ellen kínálnak kombinált 
biztosítási védelmet.

Or. de
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Módosítás 82
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék felajánlása másik 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban történik, a biztosító vagy adott 
esetben a biztosítási közvetítő tájékoztatja
az ügyfelet arról, hogy lehetőség van a 
csomag elemeinek külön történő 
megvásárlására és felajánlja ennek a 
lehetőségét, valamint tájékoztatást nyújt a 
közvetítésével vagy általa értékesített 
egyes elemek költségeiről és díjairól.

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék felajánlása másik 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban történik, a biztosítónak vagy 
adott esetben a biztosítási közvetítőnek
tájékoztatnia kell az ügyfelet arról, hogy 
van-e lehetőség a csomag elemeinek külön 
történő megvásárlására, valamint 
tájékoztatást nyújt a közvetítésével vagy 
általa értékesített egyes elemek költségeiről 
és díjairól.

Or. de

Módosítás 83
Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az EBFH legkésőbb [20XX] december 
31-ig iránymutatásokat dolgoz ki a 
keresztértékesítési gyakorlatok 
értékelésére és felügyeletére vonatkozóan, 
jelezve mindenekelőtt azokat a helyzeteket, 
amelyekben a keresztértékesítési gyakorlat 
nem felel meg a 16., 17. és a 18. cikkben 
vagy e cikk (1) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségeknek, és 
rendszeresen frissíti ezeket az 
iránymutatásokat.

törölve

Or. de
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Módosítás 84
Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek részletesen meghatározzák az 
alábbiakat:

törölve

a) a biztosítási közvetítők és a biztosítók 
által indokoltan elvárható lépések és 
hatékony szervezeti és közigazgatási 
intézkedések a biztosítási közvetítés 
folytatása során felmerülő 
összeférhetetlenség azonosítása, 
megelőzése, kezelése és közzététele 
érdekében;
b) az olyan összeférhetetlenség típusainak 
meghatározására szolgáló megfelelő 
kritériumok, amelyek fennállása sértheti a 
biztosítási közvetítők és a biztosítók 
ügyfeleinek vagy potenciális ügyfeleinek 
érdekeit.

Or. de

Módosítás 85
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
ügyfelekkel vagy azok számára történő 
folytatása során a biztosítási közvetítő 
vagy biztosító becsületes, tisztességes és 
szakszerű módon tevékenykedjen az 
ügyfelek legjobb érdekében, különösen az 
ebben és a 25. cikkben meghatározott 
elveknek megfelelően.

törölve

Or. de



PE502.060v01-00 48/68 PR\922352HU.doc

HU

Módosítás 86
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A biztosítási közvetítő vagy biztosító 
ügyfeleket vagy potenciális ügyfeleket 
célzó valamennyi tájékoztatásának, 
ideértve a marketingközleményeket, 
tisztességesnek, egyértelműnek és nem 
félrevezetőnek kell lennie. A 
marketingközlemények 
marketingjellegének világosan 
felismerhetőnek kell lennie.

törölve

Or. de

Módosítás 87
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amikor a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító tájékoztatja az ügyfelet arról, 
hogy a biztosítási tanácsadást független 
alapon nyújtják, akkor a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító:

törölve

a) köteles a piacon elérhető biztosítási 
termékeket kellően nagy számban 
értékelni. A biztosítási termékeket 
diverzifikálni kell típusaik és a kibocsátók 
vagy termékszolgáltatók tekintetében, és 
nem korlátozódhatnak olyan szervezetek 
által kibocsátott vagy szolgáltatott 
biztosítási termékekre, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási 
közvetítővel vagy biztosítóval; és
b) nem fogadhat el vagy kaphat díjakat, 
jutalékokat vagy más pénzbeli előnyt, 
amelyet egy harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
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vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

Or. de

Módosítás 88
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el olyan 
intézkedések vonatkozásában, amelyek 
biztosítják, hogy a biztosítási közvetítők 
vagy biztosítók alkalmazzák az ebben a 
cikkben meghatározott elveket az 
ügyfeleik számára nyújtott biztosítási 
közvetítés során. Ezek a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok meghatározzák:

törölve

a) az ügyfél vagy potenciális ügyfél 
számára ajánlott vagy nyújtott 
szolgáltatás(ok) természetét, figyelembe 
véve a tranzakciók típusát, tárgyát, 
méretét és gyakoriságát; és
b) az ajánlott vagy figyelembe vett 
termékek természetét, ideértve a 
különböző típusú biztosítási termékeket.

Or. de

Módosítás 89
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamok ezen túlmenően további 
intézkedéseket írhatnak elő, illetve 
tarthatnak fenn azzal a feltétellel, hogy az 
ebből fakadó adminisztratív terhek és a 
célul kitűzött fogyasztóvédelem arányosak 
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egymással.

Or. de

Módosítás 90
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a biztosítási 
közvetítők és biztosítók a tanácsadás 
nélküli értékesítéssel kapcsolatos 
biztosítási közvetítés során tájékoztatást 
kérnek az ügyféltől vagy potenciális 
ügyféltől az ügyfél vagy potenciális ügyfél 
ismereteiről és tapasztalatáról az ajánlott 
vagy kért termék vagy szolgáltatás konkrét 
típusának megfelelő befektetési területen 
annak érdekében, hogy a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító értékelni tudja, 
hogy a tervbe vett biztosítási szolgáltatás 
vagy termék megfelelő-e az ügyfél 
számára.

A tagállamok biztosítják, hogy a biztosítási 
közvetítők és biztosítók a tanácsadás 
nélküli értékesítéssel kapcsolatos 
biztosítási közvetítés során figyelmeztetik
az ügyfelet vagy potenciális ügyfelet arról, 
hogy nem tudják értékelni, hogy a tervbe 
vett termék megfelelő-e a számára. Az 
ilyen figyelmeztetés szabványosított 
formátumban is kiadható.

Or. de

Módosítás 91
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a biztosítási közvetítő vagy biztosító az 
előző albekezdés szerint kapott 
tájékoztatás alapján úgy ítéli meg, hogy a 
termék vagy szolgáltatás nem megfelelő az 
ügyfél vagy potenciális ügyfél számára, 
akkor a biztosítási közvetítő vagy biztosító 
figyelmezteti az ügyfelet vagy potenciális 
ügyfelet. Az ilyen figyelmeztetés 
szabványosított formátumban is kiadható.

törölve

Or. de
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Módosítás 92
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az ügyfelek vagy potenciális ügyfelek 
nem adják meg az első albekezdésben 
említett tájékoztatást vagy elégtelen 
tájékoztatást adnak ismereteikről és 
tapasztalatukról, akkor a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító figyelmezteti őket 
arra, hogy a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító nem tudja megállapítani, hogy a 
tervbe vett szolgáltatás vagy termék 
megfelelő-e számukra. Az ilyen 
figyelmeztetés szabványosított 
formátumban is kiadható.

törölve

Or. de

Módosítás 93
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztosítási közvetítő vagy biztosító 
nyilvántartást hoz létre, amely olyan 
dokumentumo(ka)t tartalmaz, mint a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító és az 
ügyfél közötti szerződés, amely 
meghatározza a felek jogait és 
kötelezettségeit, valamint azon egyéb 
feltételeket, amelyekkel a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító szolgáltatásokat 
nyújt az ügyfél számára. A szerződő felek 
jogait és kötelezettségeit más 
dokumentumokra vagy jogszabályokra 
való hivatkozással is meg lehet határozni.

törölve

Or. de



PE502.060v01-00 52/68 PR\922352HU.doc

HU

Módosítás 94
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ügyfélnek megfelelő jelentéseket 
kell kapnia a biztosítási közvetítőtől vagy 
biztosítótól az ügyfeleknek nyújtott 
szolgáltatásokról. Ezek a jelentések az 
ügyfeleknek szánt rendszeres 
közleményeket tartalmaznak, figyelembe 
véve az érintett biztosítási termékek típusát 
és összetettségét és az ügyfélnek nyújtott 
szolgáltatás természetét, és adott esetben 
tartalmazzák az ügyfél nevében 
végrehajtott tranzakciók és szolgáltatások 
költségeit. Tanácsadás során a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító meghatározza, 
hogyan felel meg a tanácsadás az ügyfél 
egyedi jellemzőinek.

törölve

Or. de

Módosítás 95
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek biztosítják, hogy a biztosítási 
közvetítők és biztosítók alkalmazzák az 
ebben a cikkben meghatározott elveket az 
ügyfeleik számára nyújtott biztosítási 
közvetítés során. Ezek a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok meghatározzák:

törölve

a) az ügyfél vagy potenciális ügyfél 
számára ajánlott vagy nyújtott 
szolgáltatás(ok) jellegét, figyelembe véve a 
tranzakciók típusát, tárgyát, méretét és 
gyakoriságát;
b) az ajánlott vagy figyelembe vett 



PR\922352HU.doc 53/68 PE502.060v01-00

HU

termékek természetét, ideértve a 
különböző típusú biztosítási termékeket.

Or. de

Módosítás 96
Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságokat fel kell 
ruházni minden olyan vizsgálati 
hatáskörrel, amely feladataik ellátásához 
szükséges. Az illetékes hatóságok a 
szankcionálási hatáskörük gyakorlása során 
szorosan együttműködnek annak 
biztosítása érdekében, hogy a szankciók 
vagy intézkedések elérjék a kívánt hatást, 
és több tagállamra kiterjedő esetek 
kezelése során koordinálják 
intézkedéseiket.

(3) Az illetékes hatóságokat fel kell 
ruházni minden olyan vizsgálati 
hatáskörrel, amely feladataik ellátásához 
szükséges. Az illetékes hatóságok 
szankcionálási hatáskörük gyakorlása során 
szorosan együttműködnek annak 
biztosítása érdekében, hogy a szankciók 
vagy intézkedések elérjék a kívánt hatást, 
és több tagállamra kiterjedő esetek 
kezelése során intézkedéseiket 
koordinálják, a 95/46/EK irányelvvel és a 
45/2001/EK rendelettel összhangban 
figyelembe véve a jogszerű 
adatfeldolgozásra vonatkozó feltételeket.
Az illetékes hatóságoknak jogukban áll, 
hogy hivatalos határozat formájában 
dokumentumokat vagy más információkat 
kérjenek. Ez a határozat tartalmazza a 
jogalapot, az információ megadására 
rendelkezésre álló határidőt, valamint a 
címzettek arra irányuló jogát, hogy a 
határozat bírósági felülvizsgálatát kérjék.

Or. de

Módosítás 97
Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A fent említett szankciók és 
intézkedések közzétételénél az illetékes 
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hatóság abban az esetben, ha még 
lehetőség van fellebbezési eljárásra, vagy 
még nem zárták ki annak a lehetőségét, 
világosan felhívja a figyelmet arra, hogy a 
határozat ellen még fellebbezést lehet 
benyújtani, valamint az azonosított 
személyek mindaddig ártatlannak 
minősülnek, amíg a határozat nem válik 
véglegessé. Abban az esetben, ha a 
határozatot semmissé teszik, az illetékes 
hatóság helyesbítést tesz közzé.

Or. de

Módosítás 98
Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) jogi személy esetén közigazgatási 
pénzbírság az adott jogi személy előző 
üzleti évi teljes éves árbevételének 
legfeljebb 10 %-áig; ha a jogi személy egy 
anyavállalat leányvállalata, a vonatkozó 
teljes éves árbevétel a végső anyavállalat 
konszolidált beszámolójából eredő, előző 
üzleti évi teljes éves árbevétel;

törölve

Or. de

Módosítás 99
Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) természetes személy esetében 
közigazgatási pénzbírság legfeljebb 
5 000 000 EUR, vagy azokban a 
tagállamokban, amelyekben nem az euró 
a hivatalos pénznem, az ezen irányelv 
hatálybalépésének napján ezen összeg 
nemzeti pénznemben kifejezett 

törölve
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megfelelője; és

Or. de

Módosítás 100
Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a közigazgatási 
pénzbírságot hozzáigazítják a nemzeti 
felügyeleti hatóságuk által alkalmazott 
büntetési tételek mértékéhez.

Or. de

Módosítás 101
Irányelvre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a személyes adatok védelme mind a 
jogsértést jelentő személy, mind a 
jogsértésért feltételezetten felelős 
természetes személy esetében, a 95/46/EK 
irányelvben meghatározott elveknek
megfelelően.

c) a személyes adatok védelme mind a 
jogsértést jelentő személy, mind a 
jogsértésért feltételezetten felelős 
természetes személy esetében, a 95/46/EK 
irányelvnek megfelelően. Ezen személyek 
személyazonosságát az eljárás minden 
szakaszában védeni kell, kivéve, ha a 
nemzeti törvények a további 
vizsgálatokkal vagy egy azt követő 
bírósági eljárással összefüggésben azok 
közzétételét írják elő.

Or. de

Módosítás 102
Irányelvre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a személyes adatok ezen 
irányelv szerinti kezelése során a 95/46/EK 
irányelvet alkalmazzák.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a személyes adatok ezen irányelv 
szerinti kezelését a 95/46/EK irányelvet 
végrehajtó nemzeti jogszabályokkal 
összhangban végezzék.

Or. de

Módosítás 103
Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. cikk törölve

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 34. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 8., 
17., 23., 24. és 25. cikkel kapcsolatban.

Or. de

Módosítás 104
Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit e cikk határozza 
meg.
(2) A Bizottság ezen irányelv 
hatálybalépésének napjától határozatlan 
időre szóló felhatalmazást kap a 8., 17., 
23., 24. és 25. cikkben említett 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8., 17., 23., 24. 
és 25. cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban megjelölt 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a határozatban 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A visszavonás nem érinti a 
felhatalmazáson alapuló, már hatályban 
lévő jogi aktusok érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 8., 17., 23., 24. és 25. cikk alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő két hónapos időtartam 
leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a 
Tanács az időtartam leteltét megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem emel kifogást. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. de

Módosítás 105
Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv hatálybalépése után öt 
évvel a Bizottság felülvizsgálja ezt az 
irányelvet. A felülvizsgálat tartalmazza az 

(1) Ezen irányelv hatálybalépése után öt 
évvel a Bizottság felülvizsgálja ezt az 
irányelvet. A felülvizsgálat tartalmazza az 
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ebben az irányelvben meghatározott 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános vizsgálatát, megfelelően 
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacainak fejleményeit, valamint 
az ezen irányelv és a befektetési 
termékekkel kapcsolatos kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendelet és a 
[MIFID II] gyakorlati alkalmazása során 
szerzett tapasztalatokat. A felülvizsgálat 
mérlegeli az irányelv rendelkezéseinek a 
2003/41/EK irányelv hatálya alá tartozó 
termékekre való esetleges alkalmazását. A 
felülvizsgálat tartalmazza továbbá a 17. 
cikk (2) bekezdése szerinti rendelkezések 
hatásának elemzését, figyelembe véve a 
versenyhelyzetet a 2002/83/EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott bármely 
ágazatba tartozó szerződésektől eltérő 
biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítési szolgáltatások piacán, valamint 
a 17. cikk (2) bekezdése szerinti 
kötelezettségeknek a nem-életbiztosítások 
azon közvetítőire gyakorolt hatását, 
amelyek kis- és középvállalkozások.

ebben az irányelvben meghatározott 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános vizsgálatát, megfelelően 
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacainak fejleményeit, valamint 
az ezen irányelv és a befektetési 
termékekkel kapcsolatos kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendelet és a 
[MIFID II] gyakorlati alkalmazása során 
szerzett tapasztalatokat. A felülvizsgálat 
tartalmazza továbbá a 17. cikk (2) 
bekezdése szerinti rendelkezések hatásának 
elemzését, figyelembe véve a 
versenyhelyzetet a 2002/83/EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott bármely 
ágazatba tartozó szerződésektől eltérő 
biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítési szolgáltatások piacán, valamint 
a 17. cikk (2) bekezdése szerinti 
kötelezettségeknek a nem-életbiztosítások 
azon közvetítőire gyakorolt hatását, 
amelyek kis- és középvállalkozások.

Or. de

Módosítás 106
Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Azon szervezetek, amelyeknek a 
pénzügyi piacokon való működéséhez 
engedély kell, vagy amelyek működését 
szabályozzák. Az alábbi felsorolást úgy 
kell értelmezni, hogy az kiterjed az összes, 
az említett szervezetek jellemző 
tevékenységeit végző engedélyezett 
szervezetre: valamely irányelv alapján 
valamely tagállam által engedélyezett 
szervezetek, valamely tagállam által 
irányelvre történő hivatkozás nélkül 

1. - biztosítók és viszontbiztosítók
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engedélyezett vagy szabályozott 
szervezetek, valamint tagsággal nem 
rendelkező ország által engedélyezett vagy 
szabályozott szervezetek:
a) hitelintézetek; - biztosítási és viszontbiztosítási közvetítők
b) biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítők és befektetési cégek;
c) egyéb engedélyezett vagy szabályozott 
pénzügyi intézmények;
d) biztosítók és viszontbiztosítók;
e) kollektív befektetési rendszerek és az 
ilyen rendszerek alapkezelő társaságai;
f) nyugdíjalapok és az ilyen alapok 
alapkezelő társaságai;
g) áruügyletekkel és árualapú 
származtatott ügyletekkel foglalkozó 
vállalkozók;
h) helyi vállalkozások;
i) más intézményi befektetők.

Or. de

Módosítás 107
Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Nemzeti és regionális kormányzatok, 
köztük a nemzeti vagy regionális 
szintű  államadósságot kezelő állami 
szervezetek, központi bankok, nemzetközi 
és szupranacionális intézmények, például 
a Világbank, az IMF, az EKB, az EBB és 
más hasonló nemzetközi szervezetek.

3. Nemzeti kormányzatok

Or. de
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Módosítás 108
Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Más intézményi befektetők, amelyek 
főtevékenysége a pénzügyi eszközökbe 
történő befektetés, ideértve az eszközök 
értékpapírosítására vagy más finanszírozó 
ügyletekre szakosodott szervezeteket. A 
fent említett szervezeteket szakmainak kell 
tekinteni. Lehetővé kell tenni azonban 
számukra a nem szakmai elbánást, és a 
társaságok magasabb fokú védelmet 
nyújthatnak. Ha egy társaság ügyfele egy 
fent említett vállalkozás, akkor a 
társaságnak a szolgáltatás nyújtása előtt 
tájékoztatnia kell arról, hogy a társaság 
rendelkezésére álló információk alapján 
az ügyfél szakmai ügyfélnek tekintendő, 
és ekként kezelik, kivéve, ha a társaság és 
az ügyfél eltérően állapodnak meg. A 
vállalkozásnak tájékoztatnia kell az 
ügyfelet arról is, hogy kérheti a 
megállapodás feltételeinek módosítását a 
magasabb fokú védelem biztosítása 
érdekében.

törölve

A szakmainak tekintett ügyfél felelőssége 
a magasabb szintű védelem kérése, 
amennyiben úgy véli, hogy nem képes 
megfelelően értékelni vagy kezelni a 
vonatkozó kockázatokat. Ilyen magasabb 
fokú védelmet biztosítanak, ha a 
szakmainak tekintett ügyfél arra 
vonatkozó írásos megállapodást köt a 
céggel, hogy ne kezeljék szakmai 
ügyfélként az alkalmazandó üzletviteli 
rendszer céljaira. Az ilyen 
megállapodásban meg kell határozni, 
hogy ez egy vagy több konkrét 
szolgáltatásra vagy ügyletre, illetőleg egy 
vagy több fajtájú termékre vagy ügyletre 
vonatkozik.

Or. de
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Módosítás 109
Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új IMD továbbra is egy „minimális 
harmonizációs” jogi eszköz jellemzőivel 
fog rendelkezni. Ez azt jelenti, hogy a 
tagállamok további előírások bevezetéséről 
dönthetnek, amennyiben az 
fogyasztóvédelmi célokból szükséges. Az 
IMD minimális standardjainak esetében 
azonban jelentős szigorításra kerül sor. Az 
új irányelv egyes részeit 2. szintű 
intézkedések fogják megerősíteni a 
szabályoknak a MiFID II rendelkezéseivel 
történő összehangolása érdekében: 
különösen a befektetési elemeket 
tartalmazó életbiztosítási kötvények 
értékesítését szabályozó fejezetben (a 
továbbiakban: biztosítási befektetések –
lásd lejjebb). Ennek célja a befektetési 
alapú biztosítások értékesítésének 
harmonizálása az Unióban 2. szintű 
intézkedések révén. Ez újítás az eredeti
irányelv szövegéhez képest. Fontos, hogy 
a Bizottság képes legyen összehasonlítani 
a különböző tagállamokban kialakuló 
helyzetet és így megfelelően végre tudja 
hajtani az uniós jog alkalmazásának 
felügyeletével összefüggő feladatát.
Emellett az irányelv felülvizsgálati 
záradékot tartalmaz, és ahhoz, hogy össze 
tudja gyűjteni az említett szabályok 
működésével kapcsolatos valamennyi 
információt, a Bizottságnak kezdettől 
fogva nyomon kell tudnia követni azok 
végrehajtását.

Az új IMD továbbra is egy „minimális
harmonizációs” jogi eszköz jellemzőivel 
fog rendelkezni. Ez azt jelenti, hogy a 
tagállamok további előírások bevezetéséről 
dönthetnek, amennyiben az 
fogyasztóvédelmi célokból szükséges. Az 
IMD minimális standardjainak esetében 
azonban jelentős szigorításra kerül sor. 
Emellett az irányelv felülvizsgálati 
záradékot tartalmaz, és ahhoz, hogy össze 
tudja gyűjteni az említett szabályok 
működésével kapcsolatos valamennyi 
információt, a Bizottságnak kezdettől 
fogva nyomon kell tudnia követni azok 
végrehajtását.

Or. de
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INDOKOLÁS

A jelentéstervezet a bizottsági javaslat őt fő témakörére összpontosít:

– Hatály 

– Nyilvántartásba vétel és egyszerűsített nyilvántartásba-vételi eljárás

– Összeférhetetlenség és átláthatóság

– Keresztértékesítés

– Biztosítási befektetési termékek

– Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok/a harmonizáció szintje

Hatály (1. cikk)

Az egyenlő versenyfeltételek megteremtése céljából a Bizottság azt javasolja, hogy a hatályt 
terjesszék ki a biztosítások biztosítók és viszontbiztosítók általi, biztosítási közvetítő bevonása 
nélkül történő értékesítésére, a kárügyintézésre, valamint a biztosítási kötvények 
szolgáltatások értékesítése mellett történő kiegészítő értékesítésére. 

A biztosítók vagy a biztosításokkal kapcsolatos kiszervezési szerződések megkötésével 
megbízott harmadik felek általi kárügyintézést már a Szolvencia II. irányelv szabályozza. 
Azoknak az eseteknek a szabályozása, amikor nem kiszervezési megállapodásról van szó, 
látszólag nem szolgáltat kellő okot arra, hogy a kárügyintézést felvegyék ebbe az irányelvbe.

Tekintettel az arányosságra, az utazási biztosítások/útlemondási biztosítások és a gépjármű-
kölcsönzéshez kapcsolódó biztosítások kiegészítő értékesítését ki kellene zárni a javasolt 
szabályozásból.

Nyilvántartásba vétel és egyszerűsített nyilvántartásba-vételi eljárás (3. és 4. cikk)

A biztosítóknak és alkalmazottaiknak – annak ellenére, hogy rájuk is kiterjesztik a hatályt –
nem kell ismételten nyilvántartásba vetetniük magukat. Ez a javaslat egyértelműen 
támogatandó. 

A másik módosítás arra az újonnan bevezetett lehetőségre vonatkozik, miszerint a szerződéses 
biztosítási közvetítők nyilvántartásba vett közvetítőkön keresztül is nyilvántartásba vehetők. 
Ez a lehetőség alapvetően támogatandónak tűnik, azzal a feltétellel, hogy felelősségjogi téren 
a határesetek mérséklése érdekében továbbra is érvényben kell maradnia a konkurens 
termékek tilalmának, ami a több biztosító nevében és számlájára végzett tevékenység 
előfeltétele.

A bizonyos feltételek mellett, kiegészítő jelleggel végzett biztosítási közvetítés (elsősorban az 
utazási irodákat és a gépjármű-kölcsönzőket érinti), valamint a kárügyintézők tekintetében a 
Bizottság egy egyszerűsített nyilvántartásba-vételi eljárást javasol (4. cikk). 
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A fent említett személyek tekintetében javasolt kivételek alapján ez az eljárás elveszíti a fő 
célját. Ezenfelül annak érdekében, hogy az összes közvetítő tekintetében biztosítsák az 
egyenlő versenyfeltételeket, törölni kellene a 4 cikket.

Szakmai és szervezeti követelmények (8. cikk)

Üdvözlendő a közvetítők megfelelő ismereteinek és képességeinek biztosítását célzó 
folyamatos és állandó szakmai továbbképzésre irányuló bizottsági javaslat. A formát, a 
tartalmat és a bizonyítási kötelezettséget azonban a tagállamoknak kellene szabályozniuk. 
Annak elkerülése érdekében, hogy a tagállamok által meghatározott eltérő képesítési 
követelmények kedvezőtlen hatást gyakoroljanak a belső piacra, az Európai Képesítési 
Keretrendszer alapján meg kellene határozni egy minimumszintet, amelynek alapján minden 
egyes tagállamban igazolhatók a szükséges ismeretek és képességek.

A vállalatok vagy szakmai szövetségek által működtetett, a fogyatékossággal élők számára 
szakmai képzést biztosító intézményeknek (Berufsbildungswerk) tevékenységeik 
folytatásához meg kell szerezniük a nemzeti továbbképzési program tanúsítványát.

Összeférhetetlenség és átláthatóság (17. cikk)

Az összeférhetetlenség és az átláthatóság tekintetében javasolt rendelkezések az átdolgozott 
irányelv lényeges módosításai közé tartoznak. 

A Bizottság tájékoztatási kötelezettséget ír elő a biztosítási közvetítők számára az 
ellenszolgáltatás alapja és összege, valamint a biztosítók értékesítési alkalmazottai változó 
mértékű javadalmazásának összege tekintetében. Ez a kötelezettség az életbiztosítási 
termékek esetében az irányelv hatálybalépésével, a nem-életbiztosítások értékesítése esetében 
elsősorban kérésre, a kötelező tájékoztatásra vonatkozó ötéves átmeneti időszak után lép 
életbe.

Először is hangsúlyozni kell, hogy a Bizottság megbízásából készült hatásvizsgálati 
tanulmány az opcionális rendszer – azaz a kizárólag kérésre adott tájékoztatás – tekintetében 
arra az eredményre jutott, hogy a megkérdezettek nagy többsége elutasítja azt azon 
meggyőződés alapján, hogy az ilyen adatok feleslegesek és csak összezavarják az ügyfeleket. 

Félő, hogy a jutalékokra és a változó mértékű javadalmazásra vonatkozó általános 
tájékoztatási kötelezettség nem a fogyasztóvédelem növekedéséhez, hanem a jutalékok és 
javadalmazások mértékével kapcsolatos verseny kialakulásához vezetne. 

A heterogén uniós biztosítási piacokra tekintettel azonban a tagállamok döntésére kellene 
bízni az ezen irányelvben meghatározott követelményeken túlmutató tájékoztatási 
kötelezettségek előírását.

Keresztértékesítés (21. cikk)

A Bizottság előírja, hogy a csomagban kínált biztosítási szolgáltatásokat és termékeket külön 
is megvételre kell kínálni. 

Ez a követelmény túlmutat a MiFID II. megfelelő szabályain, és ahhoz vezethet, hogy a 
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fogyasztók számára többé nem lehet kedvező csomagokat kínálni. Ezért a 21. cikket úgy kell 
módosítani, hogy fogyasztókat csupán tájékoztatni kell arról, hogy a csomag elemei külön is 
megvásárolhatók.

Biztosítási befektetési termékek (VII. fejezet)

Az irányelvre irányuló javaslat hetedik fejezetében a Bizottság további fogyasztóvédelmi 
követelményeket vezet be a biztosítási befektetési termékek, méghozzá az ún. kapcsolt 
lakossági befektetési termékek tekintetében. A megfogalmazás megfelel a 23–25. cikkben 
foglalt, a MiFID előírásainak átdolgozásával kapcsolatos bizottsági javaslatnak.

Jóllehet a MiFID II. tekintetében is biztosítani kell következetes jogalkotást, azonban 
figyelembe kell venni a biztosítási és befektetési termékek közötti különbségeket.

A biztosítási befektetési termékek kitűnnek ezzel, és abban különböznek a tisztán befektetési 
termékektől, hogy azokat nem lehet bármikor szabadon eladni.

Ami a független tanácsadás esetében javasolt jutalékfelszámítási tilalmat illeti, először is 
hangsúlyozni kell, hogy a tagállamok a jutalékalapú tanácsadás és/vagy az 
ügyfélmegtévesztés rendszerével kapcsolatban szerzett eltérő tapasztalatok alapján eltérő 
megoldásokat találtak. Ezt a tényt azonban egy minimális harmonizációs megközelítéssel 
figyelembe kell venni. A jutalékfelszámítási tilalom egyes piacokon rendkívül károsan hathat 
a lakosság biztosítási termékekkel való ellátására. Ráadásul a „független tanácsadó” fogalma 
néhány tagállamban a „független” szó bizonyos hagyományos konnotációjából, illetve eltérő 
jelentéséből fakadóan problémákat vethet fel (például a franciában az „önálló” szó 
egyidejűleg „függetlent” is jelent). 

Akárcsak az ellenszolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás kérdésében, a tagállamoknak itt is 
lehetőségük van eltérő szabályozást alkalmazni, amennyiben azt piacaik tekintetében 
szükségesnek ítélik. 

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok / a harmonizáció szintje

A Bizottság számos felhatalmazáson alapuló jogi aktust irányoz elő azokon a területeken, 
amelyek az irányelv fontos tartalmi elemeit érintik (pl. a közvetítők megfelelő ismereteinek és 
képességeinek meghatározása, a jutalékok számítási alapjára vonatkozó kritériumok, az 
összeférhetetlenség elkerülésére, szabályozására és az azzal kapcsolatos tájékoztatásra 
vonatkozó intézkedések, valamint az ügyfelekkel szembeni tájékoztatási és jelentéstételi 
kötelezettség). Ezt általában kritikusan kell vizsgálni, mivel ily módon kerülőutakon keresztül 
a maximális harmonizációra törekednek, amely költséges, bürokratikus és bizonyos 
körülmények között ellentétes a szubszidiaritás elvével.

Ebből kifolyólag a javasolt felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat törölni kell, a részletes 
szabályozásról pedig a tagállamoknak, illetve együttdöntési eljárás keretében a Tanácsnak és 
a Parlamentnek kell határoznia, amennyiben tényleges harmonizációs igény merül fel, például 
a képesítési bizonyítványok kölcsönös elismerésével kapcsolatos elégtelenségek esetén.
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MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

Hiv. sz.: D(2012)57300

Sharon Bowles
A Gazdasági és Monetáris Bizottság elnöke.
ASP 10G201
Brüsszel

Tárgy: A biztosítási közvetítésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslat (átdolgozás)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Tisztelt elnök asszony!

A Jogi Bizottság, amelynek elnökségét nagy megtiszteltetésre betölthetem, a Parlament 
eljárási szabályzatának az átdolgozásról szóló 87. cikke értelmében megvizsgálta a fent 
említett javaslatot.

A cikk (3) bekezdése a következőképpen szól: 

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként 
megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 156. és a 157. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság 
keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat 
tartalmazó részeire vonatkoznak.

Ha azonban az intézményközi megállapodás 8. pontjával összhangban az illetékes bizottság 
módosításokat kíván benyújtani a javaslat kodifikált részeihez is, e szándékáról 
haladéktalanul értesítenie kell a Tanácsot és a Bizottságot, és ez utóbbinak az 54. cikk szerinti 
szavazást megelőzően tájékoztatnia kell a bizottságot a módosításokkal kapcsolatos 
álláspontjáról és arról, hogy vissza szándékozik-e vonni az átdolgozásra irányuló javaslatot”.

A jogi szolgálat véleménye alapján – amelynek tagjai részt vettek az átdolgozásra irányuló 
javaslatot vizsgáló tanácsadó munkacsoport ülésein –, és a javaslat szövegezőjének ajánlásait 
tiszteletben tartva a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses javaslat nem tartalmaz a 
javaslatban akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, valamint hogy a 
korábbi jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és az említett módosítások egységes 
szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás 
nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen, miután 2012. november 6-i ülésén megvitatta azt, a Jogi Bizottság, 23 
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támogató szavazattal és tartózkodás nélkül1, azt javasolja az Ön bizottságának mint illetékes 
bizottságnak, hogy a javaslatait figyelembe véve és a 87. cikkel összhangban vizsgálja meg a 
fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Klaus-Heiner LEHNE

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport véleménye

                                               
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, Mészáros Alajos, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Szájer 
József, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, 
Tadeusz Zwiefka. 
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MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI 
SZOLGÁLATAIT TÖMÖRÍTŐ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ
TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2012. szeptember 11.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: AZ EURÓPAI PARLAMENT
A TANÁCS
A BIZOTTSÁG

A biztosítási közvetítésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat
COM(2012)360 of 3.7.2012 – 2012/0175(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. 
november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2012. 
július 23-én ülést tartott, hogy megvizsgálja többek között a Bizottság által előterjesztett, fent 
említett javaslatot.

A biztosítási közvetítésről szóló, 2002. december 9-i 2002/92/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv átdolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatnak a fent említett ülésen1 történő vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport 
közös megegyezéssel az alábbiakat állapította meg:

1) Egy ilyen dokumentumban – ahhoz, hogy az indokolás az intézményközi megállapodás 
vonatkozó követelményeinek teljes mértékben megfeleljen – meg kellett volna határozni, 
hogy a javaslatban a korábbi jogi aktus mely rendelkezéseit hagyják változatlanul, amint erről 
a megállapodás 6a. pontjának iii. alpontja is rendelkezik.

2) Az átdolgozásra irányuló szövegtervezetben a következő részeket kellett volna az érdemi 
változások jelölésére általában használt szürke háttérrel kiemelni:
- az 1. cikk (2) bekezdésének e) pontjában a „vagy szolgáltatásához” szavak törlését;
- az 1. cikk (2) bekezdésének f) pontjában az „500” „600”-ra történő változtatását;
- a 8. cikk (3) bekezdésében az „1 000 000” „1 120 000”-re történő változtatását, továbbá az 
„1 500 000” „1 680 000”-re történő változtatását;
- a 8. cikk (4) bekezdésének b) pontjában a „15 000” „16 800”-ra történő változtatását;
- a 13. cikk (1) bekezdésének bevezető részében az „elő kell segíteniük” kifejezés 
„biztosítják” kifejezésre történő változtatását;
                                               
1 A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt rendelkezésre, és a 
csoport az angol változat alapján dolgozott, mivel ez a kérdéses szöveg eredeti nyelvi változata.
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- a 13. cikk (2) bekezdésében az „ösztönözniük kell ezeket a testületeket (a határon túlnyúló 
viták megoldásában) való részvételre” kifejezés „biztosítják, hogy ezek a testületek 
együttműködjenek” kifejezésre történő változtatását;
- a 17. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában az „az ügyfél kérésére” kifejezés 
törlését.

3) A 2002/92/EK rendelet 2. cikke 11. pontja és 13. cikke (2) bekezdése jelenlegi szövegének 
szerepelnie kellene az átdolgozás tervezetében, és azt a meglévő szövegek törléséből álló 
fontos változások jelölésére használt kettős áthúzással és szürke háttérrel kellene jelölni.

4) Annak érdekében, hogy az intézményközi megállapodás 7. pontjának b) alpontjában foglalt 
valamennyi követelmény teljesüljön, a 37. cikk második bekezdésének szövegét a bekezdés 
végén ki kell egészíteni azzal, hogy „és a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal 
összhangban kell értelmezni”, továbbá új III. mellékletként egy megfelelési táblázatot kell 
beilleszteni az átdolgozott aktusba.

Következésképpen a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös 
megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat a benne vagy e véleményben akként 
megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály 
változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása 
tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő szöveg 
érdemi módosítás nélküli, egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
jogtanácsos jogtanácsos főigazgató


