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PR_COD_1recastingam

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling 
(omarbetning)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0360),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 53.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0180/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter1,

– med beaktande av skrivelsen från utskottet för rättsliga frågor av den 9 november 2012 till 
utskottet för ekonomi och valutafrågor i enlighet med artikel 87.3 i arbetsordningen,

– med beaktande av kommissionens åtagande vid Europaparlamentets plenarsammanträde 
den ... att godta Europaparlamentets ståndpunkt, och med beaktande av det skriftliga 
åtagandet från rådets företrädare av den ... att godkänna denna ståndpunkt i enlighet med 
artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor 
(A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna 
vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några 
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om 
kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans 
med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna 
som inte ändrar deras sakinnehåll.

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande 
av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska 
avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

                                               
1 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Ett antal ändringar ska göras av
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/92/EG av den 
9 december 2002 om 
försäkringsförmedling. Detta direktiv bör 
omarbetas av tydlighetsskäl.

(1) I Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/92/EG av den 
9 december 2002 om 
försäkringsförmedling behöver ändringar 
göras. Därför förslås en omarbetning av
detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom förslagets huvudsakliga mål 
och syfte är att harmonisera nationella 
bestämmelser på de omnämnda områdena, 
bör förslaget baseras på artiklarna 53.1 och 
62 i fördraget. Ett direktiv är en lämplig 
regleringsform för att 
genomförandebestämmelserna på de 
områden som omfattas av detta direktiv vid 
behov ska kunna anpassas till eventuella 
särdrag hos den särskilda marknaden och 
rättssystemet i varje medlemsstat. Detta 
direktiv bör också syfta till en samordning 
av nationella regler om tillträde till 
verksamhet inom försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling, inklusive 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador, och baseras således 
på artikel 53.1 i fördraget. Eftersom det rör 
sig om en bransch där tjänster erbjuds över 
gränserna i EU, baseras direktivet också på 
artikel 62 i fördraget.

(2) Eftersom förslagets huvudsakliga mål 
och syfte är att harmonisera nationella 
bestämmelser på de omnämnda områdena, 
bör förslaget baseras på artiklarna 53.1 och 
62 i fördraget. Ett direktiv är en lämplig 
regleringsform för att 
genomförandebestämmelserna på de 
områden som omfattas av detta direktiv vid 
behov ska kunna anpassas till eventuella 
särdrag hos den särskilda marknaden och 
rättssystemet i varje medlemsstat. Detta 
direktiv bör också syfta till en samordning 
av nationella regler om tillträde till 
verksamhet inom försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling, och baseras 
således på artikel 53.1 i fördraget. 
Eftersom det rör sig om en bransch där 
tjänster erbjuds över gränserna i EU, 
baseras direktivet också på artikel 62 i 
fördraget.
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Or. de

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Olika slag av fysiska och juridiska 
personer samt institut, som agenter, 
mäklare och kreditinstitut 
(”bancassurance”-aktörer), 
försäkringsföretag, resebyråer och 
biluthyrningsföretag, kan distribuera 
försäkringsprodukter. För att aktörerna 
ska kunna behandlas lika och hänsyn ska 
kunna tas till kundskyddet bör alla dessa 
fysiska och juridiska personer omfattas av 
detta direktiv.

(4) Olika slag av fysiska och juridiska 
personer samt institut, som agenter, 
mäklare och kreditinstitut 
(”bancassurance”-aktörer), 
försäkringsföretag, resebyråer och 
biluthyrningsföretag, kan distribuera 
försäkringsprodukter.

Or. de

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Tillämpningen av direktiv 2002/92/EG 
har visat att ett antal bestämmelser behöver 
preciseras ytterligare för att underlätta 
utövandet av försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling och att kravet på 
konsumentskydd förutsätter att direktivets 
tillämpningsområde utvidgas till att 
omfatta all försäljning av 
försäkringsprodukter, oavsett om den sker 
genom försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag. När det gäller deras 
försäljning bör aktörer som tillhandahåller 
tjänster efter försäljningen och 
skadereglerare som direkt säljer 
försäkringsprodukter ingå i det nya 

(5) Tillämpningen av direktiv 2002/92/EG 
har visat att ett antal bestämmelser behöver 
preciseras ytterligare för att underlätta 
utövandet av försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling och att kravet på 
konsumentskydd förutsätter att direktivets 
tillämpningsområde utvidgas till att
omfatta all försäljning av 
försäkringsprodukter som huvudsaklig 
yrkesverksamhet, oavsett om den sker 
genom försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag. När det gäller deras 
försäljning bör aktörer som tillhandahåller 
tjänster efter försäljningen och 
skadereglerare som direkt säljer 
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direktivets tillämpningsområde på liknande 
grund som försäkringsagenter och 
försäkringsmäklare.

försäkringsprodukter ingå i det nya 
direktivets tillämpningsområde på liknande 
grund som försäkringsagenter och 
försäkringsmäklare.

Or. de

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att garantera samma nivå på 
konsumentskyddet oberoende av den 
kanal genom vilken konsumenter köper 
en försäkringsprodukt, antingen direkt av 
ett försäkringsföretag eller indirekt av en 
förmedlare, bör direktivets 
tillämpningsområde omfatta inte bara 
försäkringsföretag utan också andra 
marknadsaktörer som har försäljning av 
försäkringsprodukter som sidoverksamhet 
(t.ex. resebyråer, biluthyrningsföretag och 
leverantörer av varor som inte uppfyller 
villkoren för att undantas).

utgår

Or. de

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta direktiv bör tillämpas på personer 
som har som verksamhet att bistå (för en 
kunds eller ett försäkringsföretags räkning) 
vid förvaltning och fullgörande av ett 
försäkrings- eller återförsäkringsavtal, 
inklusive yrkesmässig handläggning av 
skador och värdering och reglering av 

(7) Detta direktiv bör tillämpas på personer 
som har som verksamhet att bistå (för en 
kunds eller ett försäkringsföretags räkning) 
vid förvaltning och fullgörande av ett 
försäkrings- eller återförsäkringsavtal.
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skador.

Or. de

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna bör inte tillämpa 
registreringskraven på 
försäkringsförmedlare som bedriver 
försäkringsförmedling för vissa typer av 
försäkringsavtal som sidoverksamhet eller 
på yrkesmässig handläggning av skador 
och värdering och reglering av skador, 
förutsatt att förmedlarna uppfyller kraven 
i detta direktiv när det gäller kunskap, 
kompetens och god vandel samt de 
tillämpliga informations- och 
uppförandekraven och att en 
verksamhetsdeklaration har lämnats till 
den behöriga myndigheten.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) En försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare bedriver 
försäkringsförmedling inom ramen för 
friheten att tillhandahålla tjänster när
a) förmedlaren bedriver försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedling för en 
försäkringstagare eller potentiell 
försäkringstagare som bor eller är 
etablerad i en annan medlemsstat än 
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förmedlarens hemmedlemsstat och
b) varje risk som ska försäkras är belägen 
i en annan medlemsstat än förmedlarens 
hemmedlemsstat.
En försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare bedriver 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedling inom ramen 
för friheten att tillhandahålla tjänster när 
förmedlaren är permanent närvarande i 
en annan medlemsstat än 
hemmedlemsstaten.

Or. de

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det är viktigt att säkerställa en hög 
nivå av yrkeskunskap och kompetens hos 
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
och sådana anställda hos 
direktförsäkringsgivare som är involverade 
i det förberedande arbetet inför och arbetet 
under och efter försäljningen av en 
försäkring. Yrkeskunskapen hos 
förmedlare, anställda hos 
direktförsäkringsgivare, 
biluthyrningsföretag och resebyråer och 
hos personer som bedriver verksamhet i 
form av handläggning av skador och 
värdering och reglering av skador måste 
således motsvara graden av komplexitet i 
dessa verksamheter. Fortlöpande 
utbildning bör säkerställas.

(22) Det är viktigt att säkerställa en hög 
nivå av yrkeskunskap och kompetens hos 
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
och sådana anställda hos 
direktförsäkringsgivare som är involverade 
i det förberedande arbetet inför och arbetet 
under och efter försäljningen av en 
försäkring. Yrkeskunskapen hos 
förmedlare och anställda hos 
direktförsäkringsgivare måste således 
motsvara graden av komplexitet i dessa 
verksamheter. Fortlöpande utbildning bör 
säkerställas. Form, innehåll och beviskrav 
bör regleras av medlemsstaterna. 
Bransch- eller organisationsanknutna 
yrkesutbildningsföretag ska certifieras.

Or. de
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer som 
säljer försäkringsprodukter och om vilken 
ersättning de får. Det bör bli obligatoriskt 
för europeiska försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att ange sin status. 
Konsumenterna bör få denna information 
innan de ingår ett avtal. Denna information 
syftar till att visa förhållandet mellan 
försäkringsföretaget och förmedlaren 
(i tillämpliga fall) samt strukturen på och 
innehållet i förmedlarens ersättning.

(30) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer som 
säljer försäkringsprodukter. Det är värt att 
överväga huruvida europeiska 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag ska ange sin status. 
Konsumenterna bör få denna information 
innan de ingår ett avtal. Denna information 
syftar till att visa förhållandet mellan 
försäkringsföretaget och förmedlaren 
(i tillämpliga fall).

Or. de

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att reducera intressekonflikter 
mellan säljare och köpare av en 
försäkringsprodukt är det nödvändigt att 
tillräcklig information ges om 
försäkringsdistributörers ersättning. I 
fråga om livförsäkringsprodukter bör 
följaktligen förmedlare och anställda hos 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bli skyldiga att 
informera kunder om sina ersättningar, 
före en försäljning. I fråga om andra 
försäkringsprodukter och efter en 
övergångsperiod på fem år måste kunden 
informeras om sin rätt att begära denna 
information, vilken på begäran måste ges 
till kunden.

(31) I fråga om försäkringsprodukter med 
investeringsinslag bör förmedlare och 
anställda hos försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bli skyldiga att 
informera kunder om kostnader och 
avgifter för försäkringsprodukter med 
investeringsinslag, före en försäljning. 
Medlemsstaterna kan föreskriva 
informationskrav som går utöver de krav 
som fastställs i detta direktiv under 
förutsättning att det fortfarande råder lika 
villkor mellan olika försäljnings- och 
distributionskanaler och att de 
administrativa bördor som blir följden 
står i proportion till det avsedda 
konsumentskyddet.
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Or. de

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att kunder ska få jämförbar 
information om de 
försäkringsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls, oavsett om de köper 
tjänsten via en förmedlare eller direkt av 
ett försäkringsföretag, och för att undvika 
den snedvridning av konkurrensen som 
följer av att försäkringsföretag 
uppmuntras att sälja direkt till kunder 
snarare än via förmedlare i syfte att 
undvika dessa informationskrav, bör även 
försäkringsföretag bli skyldiga att ge 
information om de ersättningar de mottar 
vid försäljning av försäkringsprodukter 
till de kunder med vilka de har direkta 
transaktioner avseende ett 
tillhandahållande av 
försäkringsförmedlingstjänster.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att undvika vilseledande 
försäljningsmetoder bör försäljning av 
försäkringsprodukter vid behov ledsagas 
av hederlig och professionell rådgivning.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) För kunder är det viktigt att veta om 
de förmedlare de anlitar ger råd om 
produkter från ett brett urval av 
försäkringsföretag eller från ett begränsat 
antal försäkringsföretag.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Eftersom konsumenter i allt högre 
utsträckning är beroende av personliga 
rekommendationer bör en definition av 
rådgivning införas. Innan rådgivningen 
sker bör försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bedöma kundens 
behov, önskemål och ekonomiska 
situation. Om förmedlare anger att de ger 
råd om produkter från ett brett urval av 
försäkringsföretag, bör de utföra en 
opartisk och tillräckligt bred analys av de 
försäkringsavtal som finns på marknaden. 
Alla försäkrings förmedlare och 
försäkringsföretag bör dessutom redovisa 
de skäl som ligger till grund för deras 
rådgivning.

(36) Eftersom försäkringsprodukter blir 
allt mer komplicerade för konsumenterna
bör en definition av rådgivning införas. 
Innan rådgivningen sker bör 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bedöma kundens 
förväntningar och behov när det gäller 
försäkringsskyddet, och ekonomiska 
situation. Om förmedlare anger att de ger 
råd om produkter från ett brett urval av 
försäkringsföretag, bör de utföra en 
opartisk och tillräckligt bred analys av de 
försäkringsavtal som finns på marknaden. 
Alla försäkrings förmedlare och 
försäkringsföretag bör dessutom redovisa 
de skäl som ligger till grund för deras 
rådgivning.

Or. de
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Det bör fastställas enhetliga regler om 
att en person som säljer 
försäkringsprodukter ska ha viss valfrihet 
angående det medium på vilket all
information ska lämnas till kunden, vilket 
medger användning av elektroniska 
kommunikationer när det med hänsyn till 
omständigheterna vid transaktionen är 
lämpligt. Kunden bör dock ha rätt att få 
information på papper. För att ge 
konsumenter tillgång till information bör
alla uppgifter som lämnas innan ett avtal 
undertecknas tillhandahållas gratis.

(38) Det bör fastställas enhetliga regler för 
att underlätta valet av det medium på 
vilket den information som krävs ska 
lämnas till kunden, vilket medger 
användning av elektroniska 
kommunikationer när det med hänsyn till 
omständigheterna vid transaktionen är 
lämpligt. Kunden bör dock ha rätt att få 
information på papper. För att ge 
konsumenter tillgång till information ska
alla uppgifter som lämnas innan ett avtal 
undertecknas vara gratis tillgängliga.

Or. de

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I detta direktiv bör det 
anges minimiskyldigheter i fråga om den 
information som försäkringsföretag och 
försäkringsförmedlare måste lämna till sina 
kunder. En medlemsstat bör i detta 
avseende kunna bibehålla eller anta 
striktare bestämmelser, som kan tillämpas 
på de försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag som 
bedriver försäkrings 
förmedlingsverksamhet på medlemsstatens 
territorium oberoende av reglerna i deras 
hemmedlemsstat, om dessa striktare 
bestämmelser är förenliga 
med unionsrätten, inbegripet 
Europaparlamentets och rådets 

(40) I detta direktiv bör det anges 
minimiskyldigheter i fråga om den 
information som försäkringsföretag och 
försäkringsförmedlare måste lämna till sina 
kunder. En medlemsstat bör i detta 
avseende kunna bibehålla eller anta 
striktare bestämmelser, som kan tillämpas 
på de försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag som 
bedriver försäkrings 
förmedlingsverksamhet på medlemsstatens 
territorium oberoende av reglerna i deras 
hemmedlemsstat, om dessa striktare 
bestämmelser är förenliga 
med unionsrätten, inbegripet 
Europaparlamentets och rådets 
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direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om 
vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden 
(”Direktiv om elektronisk handel”)16. En 
medlemsstat som önskar tillämpa och 
redan tillämpar bestämmelser om 
försäkringsförmedlare och försäljning av 
försäkringsprodukter som går utöver de 
bestämmelser som anges i detta direktiv 
bör säkerställa att den administrativa 
bördan av dessa bestämmelser står i 
proportion till behovet av 
konsumentskydd. För att förhindra 
vilseledande metoder vid försäljning av 
försäkringsprodukter och skydda 
konsumenter bör medlemsstaterna 
undantagsvis få tillämpa de striktare 
bestämmelserna på försäkringsförmedlare 
som har försäkringsförmedling som 
sidoverksamhet, om de anser det 
nödvändigt och proportionellt.

direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om 
vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden 
(”Direktiv om elektronisk handel”)16. En 
medlemsstat som önskar tillämpa och 
redan tillämpar bestämmelser om 
försäkringsförmedlare och försäljning av 
försäkringsprodukter som går utöver de 
bestämmelser som anges i detta direktiv 
bör säkerställa att den administrativa 
bördan av dessa bestämmelser begränsas.

Or. de

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Korsförsäljning (cross-selling) är en 
vanlig strategi i unionen för företag som 
tillhandahåller finansiella tjänster till 
icke-professionella kunder. Metoden kan
innebära fördelar för konsumenter men 
kan också medföra att konsumenternas 
intressen inte beaktas tillräckligt. 
Exempelvis kan vissa typer av 
korsförsäljning, närmare bestämt 
kopplingsförbehåll (tying practice) där 
minst två finansiella tjänster säljs 
tillsammans och minst en av dessa 
tjänster eller produkter inte är tillgänglig 
separat, snedvrida konkurrensen och 

(41) Korsförsäljning (cross-selling) är en 
vanlig och definitivt ändamålsenlig
strategi i unionen för företag som 
tillhandahåller finansiella tjänster till 
icke-professionella kunder.
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negativt inverka på konsumentens 
rörlighet och förmåga att fatta 
välgrundade beslut. Exempel på 
kopplingsförbehåll är att en konsument 
som tillhandahålls en försäkringstjänst 
måste öppna ett checkkonto för betalning 
av premier, eller att en konsument som 
finansierar ett bilköp genom en 
konsumentkredit måste ingå en 
motorfordonsförsäkring. Även om 
paketförsäljning (bundling practice) där 
minst två finansiella tjänster eller 
produkter säljs tillsammans i ett paket 
men där varje tjänst också kan köpas 
separat, också kan snedvrida 
konkurrensen och negativt inverka på 
konsumentens rörlighet och förmåga att 
fatta välgrundade beslut, ger denna metod 
åtminstone kunden valfrihet och kan 
således innebära en mindre risk för att 
försäkringsförmedlare inte iakttar kraven 
enligt detta direktiv. Användningen av 
sådana metoder bör granskas noggrant, 
med syfte att främja konkurrens och 
konsumenters valfrihet.

Or. de

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Försäkringsavtal som innefattar 
investeringar erbjuds ofta kunder som 
potentiella alternativ till eller substitut för 
investeringsprodukter som omfattas av 
direktiv [MiFID II]17. För att upprätta ett 
konsekvent investerarskydd och undvika 
risken för regelarbitrage är det viktigt att
investeringsprodukter för 
icke-professionella aktörer 
(försäkringsprodukter med 
investeringsinslag enligt definitionen i 

(42) Försäkringsavtal som innefattar 
investeringar erbjuds ofta kunder som 
potentiella alternativ till eller substitut för 
investeringsprodukter som omfattas av 
direktiv [MiFID II]17. För att upprätta ett 
konsekvent investerarskydd och undvika 
risken för regelarbitrage är det viktigt att
investeringsprodukter för 
icke-professionella aktörer 
(försäkringsprodukter med 
investeringsinslag enligt definitionen i 
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förordningen om basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter) omfattas av samma 
uppförandestandarder, däribland 
tillhandahållande av ändamålsenlig 
information, krav på lämplig rådgivning, 
begränsning av lockbeten, krav på 
hantering av intressekonflikter och, i fråga 
om oberoende rådgivare, begränsningar 
av typerna av ersättningar. Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
(Esma) och Eiopa bör samarbeta för att 
med hjälp av riktlinjer uppnå största 
möjliga konsekvens i fråga om de 
uppförandestandarder som gäller för 
investeringsprodukter för icke-
professionella aktörer som omfattas av 
antingen [MiFID II] eller detta direktiv. 
När det gäller försäkringsprodukter med 
investeringsinslag är de standarder i detta 
direktiv som gäller för samtliga 
försäkringsavtal (kapitel VII i detta 
direktiv) och de utökade standarderna för 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag av kumulativ natur. 
Personer som bedriver 
försäkringsförmedling i fråga om 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag bör således iaktta de 
uppförandestandarder som gäller för 
samtliga försäkringsavtal samt de utökade 
standarder som gäller för 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag.

förordningen om basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter) omfattas av samma 
uppförandestandarder, däribland 
tillhandahållande av ändamålsenlig 
information, krav på lämplig rådgivning, 
begränsning av lockbeten och krav på 
hantering av intressekonflikter. Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
(Esma) och Eiopa bör samarbeta för att 
med hjälp av riktlinjer uppnå största 
möjliga konsekvens i fråga om de regler
som gäller för investeringsprodukter för 
icke-professionella aktörer som omfattas 
av antingen [MiFID II] eller detta direktiv. 
När det gäller försäkringsprodukter med 
investeringsinslag är de standarder i detta 
direktiv som gäller för samtliga 
försäkringsavtal (kapitel VI i detta 
direktiv) och de utökade standarderna för 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag av kumulativ natur. 
Personer som bedriver 
försäkringsförmedling i fråga om 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag bör således iaktta de 
uppförandestandarder som gäller för 
samtliga försäkringsavtal samt de utökade 
standarder som gäller för 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag.

Or. de

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) För att se till att försäkringsföretag 
och personer som bedriver 
försäkringsförmedling iakttar 

(43) För att se till att försäkringsföretag 
och personer som bedriver 
försäkringsförmedling iakttar 
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bestämmelserna i detta direktiv och 
behandlas på liknande sätt i hela unionen 
bör medlemsstaterna föreskriva 
administrativa påföljder och åtgärder som 
är effektiva, proportionella och 
avskräckande. I kommissionens 
meddelande av den 8 december 2010 om 
att förstärka sanktionssystemen i den 
finansiella tjänstesektorn18 görs en översyn 
av befintliga befogenheter och deras 
praktiska tillämpning, med målet att främja 
mer likformiga påföljder och åtgärder. De 
administrativa påföljder och åtgärder som 
medlemsstaterna fastställer bör således 
uppfylla vissa väsentliga krav när det gäller 
adressater, vilka kriterier som ska beaktas 
vid tillämpning av en påföljd eller åtgärd, 
offentliggörande, centrala befogenheter att 
utfärda påföljder och nivåer på 
administrativa ekonomiska påföljder.

bestämmelserna i detta direktiv och 
behandlas på liknande sätt i hela unionen 
bör medlemsstaterna föreskriva 
administrativa påföljder och åtgärder som 
är effektiva och proportionella och 
avskräckande. I kommissionens 
meddelande av den 8 december 2010 om 
att förstärka sanktionssystemen i den 
finansiella tjänstesektorn18 görs en översyn 
av befintliga befogenheter och deras 
praktiska tillämpning, med målet att främja 
mer likformiga påföljder och åtgärder. De 
administrativa påföljder och åtgärder som 
medlemsstaterna fastställer bör således 
uppfylla vissa väsentliga krav när det gäller 
adressater, vilka kriterier som ska beaktas 
vid tillämpning av en påföljd eller åtgärd, 
offentliggörande av sanktioner eller 
åtgärder och centrala befogenheter att 
utfärda påföljder.

Or. de

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) I syfte att uppnå de mål som anges i 
detta direktiv bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen med avseende 
på närmare uppgifter om begreppen 
tillräcklig kunskap och kompetens hos 
förmedlaren, hantering av 
intressekonflikter, uppföranderegler när 
det gäller paketerade 
investeringsprodukter med 
försäkringsinslag för icke-professionella 
investerare och förfaranden och formulär 
för inlämning av uppgifter i fråga om 
påföljder. Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 

utgår
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på expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. de

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Med hjälp av delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 290 och 291 i 
fördraget och i enlighet med 
artiklarna 10–15 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 
av den 24 november 2010 om inrättande 
av en europeisk tillsynsmyndighet 
(Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten)19, bör 
kommissionen anta delegerade akter 
enligt artikel [8] i fråga om begreppen 
tillräcklig kunskap och kompetens hos 
förmedlaren, enligt artiklarna [17 och 23] 
i fråga om hantering av intressekonflikter 
och enligt artiklarna [24 och 25] i fråga 
om uppföranderegler när det gäller 
paketerade investeringsprodukter med 
försäkringsinslag för icke-professionella 
investerare, och anta tekniska standarder 
för genomförande enligt artikel [30] i 
fråga om förfaranden och formulär för 
inlämning av uppgifter i fråga om 
påföljder. Utkasten till dessa delegerade 
akter och tekniska standarder för 
genomförande bör utarbetas av Eiopa.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Detta direktiv bör ses över fem år efter 
den dag då det träder i kraft, så att 
marknadsutvecklingen och utvecklingen på 
andra områden av unionslagstiftningen 
eller medlemsstaternas erfarenheter av att 
genomföra unionslagstiftningen kan 
beaktas, särskilt i fråga om de produkter 
som omfattas av direktiv 2003/41/EG.

(56) Detta direktiv bör ses över fem år efter 
den dag då det träder i kraft, så att 
marknadsutvecklingen och utvecklingen på 
andra områden av unionslagstiftningen 
eller medlemsstaternas erfarenheter av att 
genomföra unionslagstiftningen kan 
beaktas.

Or. de

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om inledande och bedrivande av 
försäkrings- och återförsäkringsförmedling, 
inklusive yrkesmässig handläggning av 
skador och värdering av skador, av 
fysiska och juridiska personer som är 
etablerade i en medlemsstat eller som 
önskar etablera sig där.

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om inledande och bedrivande av 
försäkrings- och återförsäkringsförmedling 
av fysiska och juridiska personer som är 
etablerade i en medlemsstat eller som 
önskar etablera sig där.

Or. de

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led e – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Försäkringen kompletterar en levererad 
vara, vem som än levererat den, när en 

i) Försäkringen kompletterar en levererad 
vara eller tjänst, vem som än levererat den, 
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sådan försäkring täcker risken för förlust 
av eller funktionsfel eller skada på de varor 
som personen i fråga levererat.

när en sådan försäkring täcker risken för 
förlust av eller funktionsfel eller skada på 
de varor som personen i fråga levererat,
eller

Or. de

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led e – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) skada på eller förlust av bagage och
övriga risker i samband med en resa som 
bokats hos personen i fråga, även om 
försäkringen omfattar livförsäkring eller 
ansvarsförsäkring, förutsatt att detta 
försäkringsskydd är underordnat det 
huvudsakliga försäkringsskyddet för 
risker i samband med resan, eller 

Or. de

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led e – led iii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) skada på eller förlust av bagage och 
övriga risker i samband med hyra av ett 
fordon, inklusive skador på passagerarna, 
förutsatt att detta försäkringsskydd är 
underordnat det huvudsakliga 
försäkringsskyddet för risker i samband 
med uthyrningen,

Or. de
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Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. försäkringsföretag: ett företag som har 
beviljats officiell auktorisation i enlighet 
med artikel 6 i direktiv 73/239/EEG eller 
artikel 6 i direktiv 79/267/EEG.

1. försäkringsföretag: ett företag som 
tillhandahåller direkt liv- eller 
skadeförsäkring och som har fått 
auktorisation i enlighet med artikel 14 i 
direktiv 2009/138/EG.

Or. de

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. återförsäkringsföretag: ett företag som 
har beviljats officiell auktorisation i 
enlighet med artikel 3 i 
direktiv 2005/68/EG.

2. återförsäkringsföretag: ett företag som 
har fått auktorisation för att bedriva 
återförsäkringsverksamhet i enlighet med 
artikel 14 i direktiv 2009/138/EG.

Or. de

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. försäkringsförmedling: verksamhet som 
består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 
av försäkringsavtal, att ingå sådana avtal 
eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid 
skada, och verksamhet som består i 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador. Dessa verksamheter 

3. försäkringsförmedling: verksamhet som 
består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 
av försäkringsavtal, att ingå sådana avtal 
eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid 
skada. Dessa verksamheter ska betraktas 
som försäkringsförmedling även när de 
bedrivs av ett försäkringsföretag utan 
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ska betraktas som försäkringsförmedling 
även när de bedrivs av ett 
försäkringsföretag utan medverkan av en 
försäkringsförmedlare.

medverkan av en försäkringsförmedlare. 
Följande verksamheter ska betraktas som 
försäkringsförmedling enligt detta 
direktiv:
Tillhandahållande av information om ett 
eller flera försäkringsavtal på grundval av 
kriterier som en kund väljer via en 
webbplats eller andra medier samt
tillhandahållande av en rangordningslista 
med försäkringsprodukter eller en rabatt 
på en premie när kunden därefter direkt 
kan ingå ett avtal.

Or. de

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. återförsäkringsförmedling: verksamhet 
som består i att ge råd om, föreslå eller 
utföra annat förberedande arbete inför 
ingåendet av återförsäkringsavtal, att ingå 
sådana avtal eller att bistå vid förvaltning 
och fullgörande av sådana avtal, särskilt 
vid skada, och verksamhet som består i 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador. Dessa verksamheter 
ska betraktas som 
återförsäkringsförmedling även när de 
bedrivs av ett återförsäkringsföretag utan 
medverkan av en 
återförsäkringsförmedlare.

6. återförsäkringsförmedling: verksamhet 
som består i att ge råd om, föreslå eller 
utföra annat förberedande arbete inför 
ingåendet av försäkrings- och
återförsäkringsavtal, att ingå 
återförsäkringsavtal eller att bistå vid 
förvaltning och fullgörande av sådana 
avtal, särskilt vid skada. Dessa 
verksamheter ska betraktas som 
återförsäkringsförmedling även när de 
bedrivs av ett återförsäkringsföretag utan 
medverkan av en 
återförsäkringsförmedlare.

Or. de

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. återförsäkringsförmedlare: varje fysisk 
eller juridisk person, utom 
återförsäkringsföretag, som mot ersättning 
inleder eller bedriver 
återförsäkringsförmedling.

7. återförsäkringsförmedlare: varje fysisk 
eller juridisk person, utom 
återförsäkringsföretag och deras anställda, 
som mot ersättning inleder eller bedriver 
återförsäkringsförmedling.

Or. de

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. anknuten försäkringsförmedlare: varje 
person som bedriver försäkringsförmedling 
för ett eller flera försäkringsföretags 
räkning eller för en eller flera 
försäkringsförmedlares räkning och som 
agerar helt och hållet på dessa 
försäkringsföretags eller 
försäkringsförmedlares ansvar, förutsatt att 
de försäkringsförmedlare på vars ansvar 
personen agerar inte själva agerar på ett 
annat försäkringsföretags eller en annan 
försäkringsförmedlares ansvar.

8. anknuten försäkringsförmedlare: varje 
person som bedriver försäkringsförmedling 
för ett försäkringsföretags eller en 
försäkringsförmedlares räkning, eller för 
flera försäkringsföretags eller
försäkringsförmedlares räkning, om 
försäkringsprodukterna inte konkurrerar 
med varandra, men som varken tar emot 
premierna eller de för kunden avsedda 
beloppen utan agerar helt och hållet på 
dessa försäkringsföretags eller 
försäkringsförmedlares ansvar, förutsatt att 
de försäkringsförmedlare på vars ansvar 
personen agerar inte själva agerar på ett 
annat försäkringsföretags eller en annan 
försäkringsförmedlares ansvar.

Or. de

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. rådgivning: tillhandahållande av en 
rekommendation till en kund, antingen på 
dennes begäran eller på initiativ av ett 
försäkringsföretag eller en 
försäkringsförmedlare.

9. rådgivning: tillhandahållande av en 
personlig rekommendation till en kund, 
antingen på dennes begäran eller på 
initiativ av ett försäkringsföretag eller en 
försäkringsförmedlare.

Or. de

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. stora risker: risker i den mening som 
avses i artikel 5 d i direktiv 73/239/EEG.

11. stora risker: risker i den mening som 
avses i artikel 13.27 i 
direktiv 2009/138/EG.

Or. de

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) korsförsäljning: en metod där man 
erbjuder en försäkringstjänst eller 
-produkt tillsammans med en annan tjänst 
eller produkt som en del av ett paket eller 
som ett villkor för att ingå en annan 
överenskommelse eller godta ett annat 
paket.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) ersättning: alla provisioner, avgifter 
eller betalningar, inbegripet ekonomiska 
fördelar av alla slag, som erbjuds eller 
utbetalas i samband med 
försäkringsförmedling.

(18) ersättning: alla provisioner, avgifter 
eller betalningar som erbjuds eller utbetalas 
i samband med försäkringsförmedling.

Or. de

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) paketförsäljning: en metod där en eller 
flera sidotjänster erbjuds tillsammans med 
en försäkringstjänst eller -produkt i ett 
paket och när denna försäkringstjänst eller 
-produkt också är tillgänglig för kunden 
separat, även om det inte nödvändigtvis är 
på samma villkor som när tjänsten eller 
produkten erbjuds i ett paket med 
sidotjänsten.

(20) paketförsäljning: en metod där en eller 
flera sidotjänster erbjuds tillsammans med 
en försäkringstjänst eller -produkt i ett 
paket och när denna försäkringstjänst eller 
-produkt också är tillgänglig för kunden 
separat, även om det inte nödvändigtvis är 
på samma villkor som när tjänsten eller 
produkten erbjuds i ett paket med tjänsten.

Or. de

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) produkt: ett försäkringsavtal som 
täcker en eller flera risker.
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Or. de

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utom när annat föreskrivs i artikel 4 
ska försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare registreras i sin 
hemmedlemsstat vid en behörig 
myndighet. Försäkringsföretag som är
registrerade i medlemsstaterna i enlighet 
med direktiv 73/239/EEG, 
direktiv 2002/83/EG och 
direktiv 2005/68/EG samt deras anställda 
ska inte behöva registrera sig på nytt enligt 
detta direktiv.

1. Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare ska registreras i 
sin hemmedlemsstat vid en behörig 
myndighet. Försäkrings- och 
återförsäkringsföretag som är registrerade 
i medlemsstaterna i enlighet med 
direktiv 73/239/EEG, direktiv 2002/83/EG 
och direktiv 2005/68/EG samt deras 
anställda ska inte behöva registrera sig på 
nytt enligt detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Eiopa ska upprätta, på sin webbplats 
offentliggöra och hålla uppdaterat ett 
gemensamt elektroniskt register med 
upplysningar om försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare som har anmält 
en avsikt att bedriva gränsöverskridande 
verksamhet i enlighet med kapitel IV. 
Medlemsstaterna ska skyndsamt ge Eiopa 
relevant information så att myndigheten 
kan utföra denna uppgift. Registret ska 
innehålla en länk till varje relevant behörig 
myndighet i varje medlemsstat. Registret 
ska innehålla länkar till och vara 
tillgängligt från respektive webbplats för 

4. Eiopa ska upprätta, på sin webbplats 
offentliggöra och hålla uppdaterat ett 
gemensamt elektroniskt register med 
upplysningar om försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare som har anmält 
en avsikt att bedriva gränsöverskridande 
verksamhet i enlighet med kapitel IV. 
Medlemsstaterna ska skyndsamt ge Eiopa 
relevant information så att myndigheten 
kan utföra denna uppgift. Registret ska 
innehålla en länk till varje relevant behörig 
myndighet i varje medlemsstat. Registret 
ska innehålla länkar till och vara 
tillgängligt från respektive webbplats för 
varje medlemsstats behöriga myndigheter. 
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varje medlemsstats behöriga myndigheter. Eiopa har rätt att få tillgång till uppgifter 
som lagras där. Eiopa och de behöriga 
myndigheterna har rätt att ändra lagrade 
uppgifter. Registrerade personer vars 
personuppgifter lagras och kan utväxlas 
har rätt till insyn och lämplig 
information.

Or. de

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Registrerade försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare ska kunna 
inleda och bedriva försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling inom 
gemenskapen med stöd av såväl 
etableringsfriheten som friheten att 
tillhandahålla tjänster.

Or. de

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8b. Medlemsstaterna får föreskriva att 
förmedlare som redan är registrerade i 
enlighet med bestämmelserna i 
direktiv 2002/92/EG (IMD 1) inte behöver 
registrera sig på nytt.

Or. de
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Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Förfarande för att deklarera utövande av 

försäkringsförmedling som 
sidoverksamhet och av yrkesmässig 

handläggning av skador eller värdering 
av skador

1. Registreringskraven i artikel 3 ska inte 
tillämpas på försäkringsförmedlare som 
har försäkringsförmedling som 
sidoverksamhet, förutsatt att förmedlarens 
verksamhet uppfyller samtliga följande 
villkor:
(a) Försäkringsförmedlarens 
huvudsakliga yrkesverksamhet är inte 
försäkringsförmedling.
(b) Försäkringsförmedlaren förmedlar 
bara vissa försäkringsprodukter som 
kompletterar en produkt eller tjänst och 
som är tydligt identifierade i 
deklarationen.
(c) De berörda försäkringsprodukterna 
täcker inte livförsäkring eller 
ansvarsförsäkring, utom när sådant skydd 
är underordnat det huvudsakliga 
försäkringsskyddet.
2. Registreringskraven i artikel 3 ska inte 
tillämpas på försäkringsförmedlare vars 
verksamhet enbart består i yrkesmässig 
handläggning av skador eller värdering 
av skador.
3. Försäkringsförmedlare som omfattas 
av punkterna 1 och 2 ska till den behöriga 
myndigheten i sin hemmedlemsstat lämna 
en deklaration där de informerar den 
behöriga myndigheten om sin identitet, 
adress och yrkesverksamhet.
4. Förmedlare som omfattas av 
punkterna 1 och 2 ska omfattas av 
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bestämmelserna i kapitlen I, III, IV, V, 
VIII och IX och artiklarna 15 och 16.

Or. de

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare, även de som har 
sådan verksamhet som sidoverksamhet, 
personer som utför yrkesmässig 
handläggning av skador och värdering 
och reglering av skador samt sådana 
anställda hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling, ska ha lämplig 
kunskap och kompetens enligt reglerna i 
förmedlarens eller företagets 
hemmedlemsstat, så att de kan fullgöra sina 
uppgifter och skyldigheter på ett 
tillfredsställande sätt, samt kunna styrka 
lämplig yrkeserfarenhet som är relevant 
för komplexiteten hos de produkter de 
förmedlar.

1. Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare, även de som har 
sådan verksamhet som sidoverksamhet, 
samt sådana anställda hos 
försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling, ska ha lämplig 
kunskap och kompetens enligt reglerna i 
förmedlarens eller företagets 
hemmedlemsstat, så att de kan fullgöra sina 
uppgifter och skyldigheter på ett 
tillfredsställande sätt.

Or. de

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare och anställda 
hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling uppdaterar sin 
kunskap och kompetens via löpande 

utgår
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fortbildning, så att de kan utföra sina 
arbetsuppgifter på ett tillfredsställande 
sätt.

Or. de

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får anpassa kraven på 
kunskaper och kompetens i förhållande till 
försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlarens särskilda 
verksamhet och till de produkter 
som förmedlas, särskilt om förmedlaren 
bedriver en annan huvudsaklig 
yrkesverksamhet än försäkringsförmedling. 
I sådant fall får den berörda förmedlaren 
endast utöva försäkringsförmedling, om 
en försäkringsförmedlare som uppfyller 
villkoren i denna artikel eller ett 
försäkringsföretag tar fullt ansvar 
för förmedlarens handlande. 
Medlemsstaterna får i de fall som avses i 
artikel 3.1 andra stycket föreskriva att 
försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren ska kontrollera att 
förmedlarnas kunskaper och kompetens 
stämmer överens med kraven i första 
stycket i denna punkt, samt att företaget 
eller förmedlaren vid behov ska 
tillhandahålla sådana förmedlare en 
utbildning som motsvarar de krav som 
gäller för de produkter som erbjuds av 
dessa förmedlare.

Medlemsstaterna ska anpassa kraven på 
kunskaper och kompetens i förhållande till 
försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlarens särskilda 
verksamhet och till de produkter 
som förmedlas, särskilt om förmedlaren 
bedriver en annan huvudsaklig 
yrkesverksamhet än försäkringsförmedling. 
Medlemsstaterna får i de fall som avses i 
artikel 3.1 andra stycket och för anställda 
hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling föreskriva att 
försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren ska kontrollera att 
förmedlarnas kunskaper och kompetens 
stämmer överens med kraven i första 
stycket i denna punkt, samt att företaget 
eller förmedlaren vid behov ska 
tillhandahålla sådana förmedlare en 
utbildning som motsvarar de krav som 
gäller för de produkter som erbjuds av 
dessa förmedlare.

Or. de
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Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare samt anställda 
hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling ska ha god vandel. 
Ett minimikrav är att de inte finns i 
polisregistret eller i något annat 
motsvarande nationellt register för 
allvarliga brott med anknytning till 
egendomsbrott eller andra brott i samband 
med ekonomisk verksamhet, och de bör 
inte tidigare ha försatts i konkurs, såvida 
de inte har blivit rehabiliterade i enlighet 
med nationell lagstiftning.

2. Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare samt anställda 
hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling ska ha god vandel. 
Ett minimikrav är att de inte finns i 
polisregistret eller i något annat 
motsvarande nationellt register för 
allvarliga brott med anknytning till 
egendomsbrott eller andra brott i samband 
med ekonomisk verksamhet.

Or. de

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare ska ha en 
ansvarsförsäkring som ska omfatta 
hela unionens territorium eller annan 
likvärdig garanti för ansvar till följd av fel 
eller försummelse i verksamheten, vilken 
minst ska täcka 1 120 000 euro per skada 
och totalt 1 680 000 euro för alla skador 
under ett år, såvida inte en sådan försäkring 
eller likvärdig garanti redan tillhandahålls 
av ett försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag eller annat företag, 
för vars räkning eller med vars 
bemyndigande förmedlaren handlar, eller 
ett sådant företag har tagit fullt ansvar för 
förmedlarens handlande.

3. Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare ska ha en 
ansvarsförsäkring som ska omfatta 
hela unionens territorium eller annan 
likvärdig garanti för ansvar till följd av fel 
eller försummelse i verksamheten, vilken 
minst ska täcka 1 000 000 euro per skada 
och totalt 2 000 000 euro för alla skador 
under ett år, såvida inte en sådan försäkring 
eller likvärdig garanti redan tillhandahålls 
av ett försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag eller annat företag, 
för vars räkning eller med vars 
bemyndigande förmedlaren handlar, eller 
ett sådant företag har tagit fullt ansvar för 
förmedlarens handlande.
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Or. de

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. 
I dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

8. Medlemsstaterna ska fastställa följande:

Or. de

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. I samband med det ömsesidiga 
erkännandet av lämpliga kunskaper och 
kompetenser, och särskilt av nivån på 
yrkeskvalifikationer, hos försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare samt sådana 
anställda hos försäkringsföretag som 
utför försäkringsförmedling bör 
värdmedlemsstaterna godta att en 
nationell kvalifikation motsvarande minst 
nivå 3 enligt den europeiska referensram 
för kvalifikationer som inrättats i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
rekommendation av den 23 april 2008 om 
en europeisk referensram för 
kvalifikationer för livslångt lärande visar 
att en försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare uppfyller de 
krav på kunskaper och kompetens som är 
ett villkor för registrering i enlighet med 
detta direktiv.
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Or. de

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas lämpliga, effektiva, opartiska och 
oberoende förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol avseende 
tvister mellan försäkringsförmedlare och 
kunder och mellan försäkringsföretag och 
kunder, i förekommande fall med hjälp av 
befintliga organ. Medlemsstaterna ska 
också se till att alla försäkringsföretag och 
försäkringsförmedlare deltar i förfaranden 
för tvistlösning utanför domstol, när 
följande villkor är uppfyllda:

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas lämpliga, effektiva, opartiska och 
oberoende förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol avseende 
tvister mellan försäkringsförmedlare och 
kunder och mellan försäkringsföretag och 
kunder, i förekommande fall med hjälp av 
befintliga organ. Medlemsstaterna ska 
också se till att alla försäkringsföretag och 
försäkringsförmedlare deltar i förfaranden 
för tvistlösning utanför domstol.

Or. de

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förfarandet resulterar inte i ett 
bindande beslut.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Preskriptionstiden för att väcka talan 
vid domstol upphör att löpa under den tid 
som förfarandet för alternativ tvistlösning 
pågår.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Perioden för preskription av fordran 
upphör att löpa under den tid som 
förfarandet pågår.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förfarandet är gratis eller är 
tillgängligt till en låg kostnad.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Parterna kan få tillträde till 
förfarandet på annat sätt än genom 
elektroniska medel.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I undantagsfall är interimistiska 
åtgärder möjliga när situationens 
brådskande karaktär kräver det. 

utgår

Or. de

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag när de utför 
försäkringsförmedling med kunder eller för 
kunders räkning agerar hederligt, opartiskt 
och professionellt i enlighet med sina 
kunders bästa intresse.

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag när de utför 
försäkringsförmedling med kunder eller för 
kunders räkning agerar professionellt i 
enlighet med sina kunders intresse.

Or. de
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Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. All information, däribland 
reklammaterial, som försäkringsförmedlare 
eller försäkringsföretag skickar till kunder 
eller potentiella kunder ska vara opartisk,
tydlig och får inte vara vilseledande. 
Reklammaterial ska lätt kunna identifieras 
som reklammaterial.

2. All information, däribland 
reklammaterial, som försäkringsförmedlare 
eller försäkringsföretag skickar till kunder 
eller potentiella kunder ska vara tydlig och 
får inte vara vilseledande. Reklammaterial 
ska lätt kunna identifieras som sådant.

Or. de

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Uppgift om huruvida förmedlaren ger 
råd om de försäkringsprodukter som säljs.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Uppgift om huruvida förmedlaren 
företräder kunden eller agerar för 
försäkringsföretagets räkning.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Uppgift om huruvida företaget ger råd 
om de försäkringsprodukter som säljs.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Medlemsstaterna kan föreskriva eller 
behålla mer långtgående 
informationskrav för 
försäkringsförmedlare och anställda hos 
försäkringsföretag under förutsättning att 
lika villkor mellan olika försäljnings- och 
distributionskanaler bevaras och att de 
administrativa bördor som blir följden 
står i proportion till det avsedda 
konsumentskyddet.

Or. de

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Arten av den ersättning som mottas för 
försäkringsavtalet.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I de fall förmedlaren mottar en avgift 
eller en provision av något slag, det fulla 
beloppet av ersättningen för de 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
övervägs eller, om det exakta beloppet inte 
kan fastställas, grunden för beräkning av 
hela avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I de fall provisionen baseras på 
uppnåendet av överenskomna mål eller 
trösklar angående förmedlarens 
försäljning av försäkringar från en viss 
försäkringsgivare, uppgift om dessa mål 
eller trösklar samt de belopp som ska 
utbetalas när de uppnås.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 f och 
under en period av fem år från den dag då 
detta direktiv träder i kraft ska en 
förmedlare av försäkringsavtal som inte 
ingår i någon av de klasser som anges i 
bilaga I till direktiv 2002/83/EG, innan ett 
försäkringsavtal ingås och om 
förmedlaren ersätts genom en avgift eller 
provision,

utgår

(a) informera kunden om detta belopp 
eller, om det exakta beloppet inte kan 
fastställas, grunden för beräkning av 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision, 
om kunden begär detta,
(b) informera kunden om dennes rätt att 
begära den information som avses i led a.

Or. de

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) informera kunden om detta belopp
eller, om det exakta beloppet inte kan 
fastställas, grunden för beräkning av 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision, 
om kunden begär detta,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) informera kunden om dennes rätt att 
begära den information som avses i led a.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren ska också 
informera kunden om arten av och 
grunden för beräkning av alla rörliga 
ersättningar som erhålls av dess anställda 
för distribution och handläggning av 
försäkringsprodukten i fråga.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Även i de fall kunden gör betalningar 
inom ramen för försäkringsavtalet efter 
dess ingående, ska försäkringsföretaget 
eller försäkringsförmedlaren lämna 
information i enlighet med denna artikel i 
samband med varje sådan betalning.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. I 
dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Lämpliga kriterier för fastställande av 
hur kunden ska informeras om 
ersättningar till förmedlaren – inklusive 
prestationsbaserade provisioner – i 
enlighet med punkt 1 f och g och punkt 2 i 
denna artikel.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
särskilt grunden för beräkning av hela 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.
(c) De åtgärder som 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag rimligen kan förväntas 
vidta för att informera kunder om sina 
ersättningar.

Or. de

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) identifiera kundens krav och behov, a) identifiera kundens förväntningar och 
behov i fråga om försäkringsskyddet,

Or. de
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Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ange för kunden skälen till varje råd som 
ges beträffande en viss bestämd 
försäkringsprodukt, om sådana råd ges.

b) ange för kunden skälen till varje råd som 
ges beträffande en viss bestämd 
försäkringsprodukt.

Or. de

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Punkt 1b ska inte tillämpas när 
kunderna
a) uttryckligen avstår från rådgivningen 
eller
b) enbart använder sig av 
distanskommunikation för att ingå 
avtalet, såvida kunderna inte uttryckligen 
anger att de vill ha rådgivning.

Or. de

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De uppgifter som avses i punkt 1 a och b 
ska anpassas till den erbjudna 
försäkringsproduktens komplexitet och
graden av ekonomisk risk för kunden.

2. De uppgifter som avses i punkt 1 a och b 
ska anpassas till den erbjudna 
försäkringsproduktens komplexitet, graden 
av ekonomisk risk för kunden och den 
distributionskanal som kunden har valt.

Or. de
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Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan ett avtal ingås och oavsett om 
rådgivning sker, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ge kunden relevant 
information om försäkringsprodukten på 
ett förståeligt sätt så att denne kan fatta 
ett välgrundat beslut, samtidigt som de 
beaktar försäkringsproduktens 
komplexitet och typen av kund.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den information som avses 
i artiklarna 16, 17 och 18 behöver inte 
lämnas när försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget förmedlar försäkringar 
mot stora risker, när det rör sig om 
förmedling av 
återförsäkringsförmedlare eller 
återförsäkringsföretag eller när det rör sig 
om professionella kunder i enlighet med 
bilaga.

1. Den information som avses 
i artiklarna 16, 17 och 18 behöver inte 
lämnas när försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget förmedlar försäkringar 
mot stora risker eller när det rör sig om 
förmedling av återförsäkringsförmedlare 
eller återförsäkringsföretag.

Or. de

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta 
paketförsäljning men inte
kopplingsförbehåll.

1. Medlemsstaterna ska tillåta 
paketförsäljning och kopplingsförbehåll.

Or. de

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska tillåta att 
kreditgivare kräver att kunderna tecknar 
en kreditförsäkring för att bevilja dem 
krediter och att de vägrar att bevilja dem 
krediter om kunderna varken tecknar en 
sådan försäkring hos kreditgivaren eller 
hos en alternativ leverantör vars 
försäkring har liknande kriterier som 
försäkringsprodukten från den leverantör 
som kreditgivaren föredrar. 
Medlemsstaterna ska också tillåta att det 
erbjuds produkter på marknaden som 
kombinerar försäkringsskydd mot en eller 
flera risker.

Or. de

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 
med en annan tjänst eller produkt i ett 
paket ska försäkringsföretaget eller, i 

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 
med en annan tjänst eller produkt i ett 
paket bör försäkringsföretaget eller, i 
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tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren 
erbjuda kunden och informera denne om 
att det är möjligt att köpa beståndsdelarna i 
paketet separat, och lämna information om 
kostnader och avgifter för respektive 
beståndsdel i paketet som kan köpas 
separat genom eller av företaget eller 
förmedlaren.

tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren 
informera kunden om det är möjligt att 
köpa beståndsdelarna i paketet separat, och 
lämna information om kostnader och 
avgifter för respektive beståndsdel i paketet 
som kan köpas separat genom eller av 
företaget eller förmedlaren.

Or. de

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Eiopa ska senast den 
31 december [20XX] utforma och därefter 
regelbundet uppdatera riktlinjer för 
granskning och tillsyn av metoder med 
korsförsäljning, och särskilt ange de 
situationer där korsförsäljning inte är 
förenlig med skyldigheterna enligt 
artiklarna 16, 17 och 18 eller punkt 1 i 
denna artikel.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33 för 
att specificera följande:

utgår

(a) De åtgärder och ändamålsenliga 
organisatoriska och administrativa 
arrangemang som försäkringsförmedlare 
och försäkringsföretag rimligen kan 
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förväntas genomföra för att identifiera, 
förebygga, hantera och informera om 
intressekonflikter i samband med 
försäkringsförmedling.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
de typer av intressekonflikter som kan 
skada intresset hos kunder eller 
potentiella kunder till 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget.

Or. de

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag när de utför 
försäkringsförmedling med kunder eller 
för kunders räkning agerar hederligt, 
opartiskt och professionellt i enlighet med 
sina kunders bästa intresse och i 
synnerhet iakttar de principer som anges i 
denna artikel och artikel 25.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. All information, däribland 
reklammaterial, som 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag skickar till kunder 
eller potentiella kunder ska vara opartisk, 

utgår
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tydlig och får inte vara vilseledande. 
Reklammaterial ska lätt kunna 
identifieras som reklammaterial.

Or. de

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag informerar kunder om 
att råd om försäkringar ges på oberoende 
grund ska följande gälla:

utgår

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska bedöma ett 
tillräckligt stort antal av de 
försäkringsprodukter som är tillgängliga 
på marknaden. Försäkringsprodukterna 
bör vara diversifierade med avseende på 
deras typ och berörda försäkringsgivare 
eller produktleverantörer och det bör inte 
röra sig om enbart sådana 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
tillhandahålls av enheter som har nära 
förbindelser med försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget.
(b) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta eller ta 
emot avgifter, provisioner eller andra 
ekonomiska ersättningar som utbetalas 
eller lämnas av en tredje part eller av en 
person som agerar för en tredje parts 
räkning.

Or. de
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Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33 
med avseende på åtgärder för att 
säkerställa att försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag iakttar de principer 
som anges i denna artikel när de utför 
försäkringsförmedling med kunder. I 
dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Arten av den eller de tjänster som 
kunden eller den potentiella kunden 
erbjuds eller tillhandahålls, med 
beaktande av transaktionernas typ, 
föremål, storlek och frekvens. und
(b) Arten av de produkter som erbjuds 
eller övervägs, inklusive olika typer av 
försäkringsprodukter.

Or. de

Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna kan föreskriva eller
behålla mer långtgående åtgärder under 
förutsättning att de administrativa bördor 
som blir följden står i proportion till det 
avsedda konsumentskyddet.

Or. de
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Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag, när de utför 
försäkringsförmedling i samband med 
försäljning utan rådgivning, begär att 
kunden eller den potentiella kunden
lämnar information om sina kunskaper 
och erfarenheter på investeringsområdet 
av betydelse för den specifika typ av 
produkt eller tjänst som erbjuds eller 
efterfrågas, så att försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget kan bedöma 
huruvida den tänkta försäkringstjänsten 
eller försäkringsprodukten är 
ändamålsenlig för kunden.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag, när de utför 
försäkringsförmedling i samband med 
försäljning utan rådgivning, varnar kunden 
eller den potentiella kunden för att 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte kan bedöma 
huruvida den tänkta försäkringsprodukten 
eller försäkringstjänsten är ändamålsenlig 
för kunden. Denna varning får ges i 
standardiserad form.

Or. de

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget på grundval av den 
information som mottagits enligt 
föregående stycke anser att produkten 
eller tjänsten inte är ändamålsenlig för 
kunden eller den potentiella kunden, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget varna kunden eller 
den potentiella kunden. Denna varning 
får ges i standardiserad form.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När kunder eller potentiella kunder inte 
lämnar den information som avses i första 
stycket eller om de lämnar otillräcklig 
information om sina kunskaper och 
erfarenheter, ska försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget varna dem om 
att de inte kan fastställa huruvida den 
tänkta tjänsten eller produkten är 
ändamålsenlig för dem. Denna varning 
får ges i standardiserad form.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska upprätta ett 
register som innehåller det eller de 
dokument, t.ex. avtal, som har 
överenskommits mellan 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget och kunden och som 
beskriver parternas respektive rättigheter 
och skyldigheter och de övriga villkor 
enligt vilka försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer att 
tillhandahålla kunden sina tjänster. 
Parternas rättigheter och skyldigheter 
enligt avtalet kan anges genom en 
hänvisning till andra dokument eller 
juridiska texter.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska tillhandahålla 
kunder tillfredsställande rapporter om de 
tjänster som dessa tillhandahålls. Denna 
rapportering ska innefatta regelbundna 
meddelanden till kunder, med beaktande 
av de berörda försäkringsprodukternas 
art och komplexitet och arten av de 
tjänster som kunden tillhandahållits, och 
ska, i tillämpliga fall, innefatta uppgifter 
om kostnader för de transaktioner och 
tjänster som utförts för kundens räkning. 
När de ger råd ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget specificera hur de 
avgivna råden motsvarar kundens 
personliga egenskaper.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33 för 
att säkerställa att försäkringsförmedlare 
och försäkringsföretag iakttar de 
principer som anges i denna artikel när de 
utför försäkringsförmedling med kunder. 
I dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Arten av den eller de tjänster som 
kunden eller den potentiella kunden 
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erbjuds eller tillhandahålls, med 
beaktande av transaktionernas typ, 
föremål, storlek och frekvens.
(b) Arten av de produkter som erbjuds 
eller övervägs, inklusive olika typer av 
försäkringsprodukter.

Or. de

Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna ska ges alla 
de undersökningsbefogenheter som de 
behöver för att kunna utföra sina uppgifter. 
Vid utövandet av sina befogenheter att 
utfärda påföljder ska de behöriga 
myndigheterna samarbeta nära med 
varandra för att säkerställa att påföljder 
eller åtgärder leder till önskade resultat och 
samordna sina insatser när de hanterar 
gränsöverskridande fall.

3. De behöriga myndigheterna ska ges alla 
de undersökningsbefogenheter som de 
behöver för att kunna utföra sina uppgifter. 
Vid utövandet av sina befogenheter att 
utfärda påföljder ska de behöriga 
myndigheterna samarbeta nära med 
varandra för att säkerställa att påföljder 
eller åtgärder leder till önskade resultat och 
samordna sina insatser när de hanterar 
gränsöverskridande fall, med beaktande av 
villkoren för laglig databehandling i 
enlighet med direktiv 95/46/EG och 
förordning (EG) nr 45/2001. De behöriga 
myndigheterna har rätt att genom ett 
formellt beslut begära dokument eller 
annan information. Detta beslut ska 
innehålla den rättsliga grunden, 
tidsfristen inom vilken informationen ska 
lämnas och mottagarens rätt till rättslig 
prövning av beslutet.

Or. de

Ändringsförslag 97

Förslag till direktiv
Artikel 27 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med offentliggörandet av ovan 
nämnda påföljder och åtgärder ska den 
behöriga myndigheten i fall där ett 
överklagandeförfarande alltjämt är 
möjligt eller ännu inte har avslutats 
tydligt informera om att beslutet alltjämt 
kan överklagas och att de identifierade 
personerna ska anses vara oskyldiga fram 
till dess att ett slutligt beslut föreligger. I 
fall där beslutet hävs ska den behöriga 
myndigheten offentliggöra en korrigering.

Or. de

Ändringsförslag 98

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) I fråga om juridiska personer, 
administrativa ekonomiska påföljder på 
upp till 10 % av den juridiska personens 
totala årsomsättning under föregående 
räkenskapsår. Om den juridiska personen 
är ett dotterföretag till ett moderföretag 
ska den relevanta totala årsomsättningen 
vara den totala årsomsättning som följer 
av de konsoliderade räkenskaperna för 
moderföretaget med det yttersta 
ägarintresset under föregående 
räkenskapsår.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 99

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I fråga om fysiska personer, 
administrativa ekonomiska påföljder på 
upp till 5 000 000 euro eller, i de 
medlemsstater där euro inte är officiell 
valuta, motsvarande värde i nationell 
valuta på den dag då detta direktiv träder i 
kraft.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 100

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska anpassa de 
administrativa ekonomiska påföljderna 
till respektive nationell tillsynsmyndighets 
påföljdsnivå.

Or. de

Ändringsförslag 101

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Skydd av personuppgifter för både den 
person som rapporterar en överträdelse och 
den fysiska person som påstås vara 
ansvarig för en överträdelse, i enlighet med 
de principer som fastställs i 
direktiv 95/46/EG.

(c) Skydd av personuppgifter för både den 
person som rapporterar en överträdelse och 
den fysiska person som påstås vara
ansvarig för en överträdelse, i enlighet med 
vad som fastställs i direktiv 95/46/EG. 
Dessa personers identitet ska skyddas i 
alla skeden av förfarandet, såvida den inte 
måste anges enligt nationell lagstiftning i 
samband med vidare utredningar eller 
rättegångar.
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Or. de

Ändringsförslag 102

Förslag till direktiv
Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillämpa
direktiv 95/46/EG på den behandling av 
personuppgifter som utförs i 
medlemsstaterna i enlighet med detta 
direktiv.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
behandlingen av personuppgifter i 
medlemsstaterna i enlighet med detta 
direktiv utförs i överensstämmelse med de 
nationella föreskrifter genom vilka 
direktiv 95/46/EG har genomförts.

Or. de

Ändringsförslag 103

Förslag till direktiv
Artikel 33 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33 utgår
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 34 
med avseende på artiklarna 8, 17, 23, 24 
och 25.

Or. de

Ändringsförslag 104

Förslag till direktiv
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34 utgår
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Översyn och utvärdering
1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 8, 17, 23, 24 
och 25 ska ges till kommissionen tills 
vidare från och med den dag då detta 
direktiv träder i kraft.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 8, 17, 23, 24 och 25 får 
när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen 
av den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan 
dagen efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet 
datum. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan har trätt i 
kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8, 17, 23, 24 och 25 ska träda i 
kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. de
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Ändringsförslag 105

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra en översyn av 
detta direktiv fem år efter det att det trätt i 
kraft. Översynen ska innefatta en allmän 
översikt över den praktiska tillämpningen 
av de regler som anges i detta direktiv med 
vederbörlig hänsyn till utvecklingen på 
marknaderna för investeringsprodukter för 
icke-professionella investerare och 
erfarenheterna av den praktiska 
tillämpningen av detta direktiv, 
förordningen om basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter och [MIFID II]. 
Översynen ska diskutera möjligheterna att 
tillämpa bestämmelserna i detta direktiv 
på de produkter som omfattas av 
direktiv 2003/41/EG. Översynen ska även 
innefatta en särskild analys av effekterna 
av artikel 17.2, med beaktande av 
konkurrenssituationen på marknaden för 
förmedlingstjänster för avtal som inte ingår 
i någon av de klasser som anges i bilaga I 
till direktiv 2002/83/EG, och av effekterna 
av de skyldigheter som avses i artikel 17.2 
på försäkringsförmedlare som är små och 
medelstora företag.

1. Kommissionen ska göra en översyn av 
detta direktiv fem år efter det att det trätt i 
kraft. Översynen ska innefatta en allmän 
översikt över den praktiska tillämpningen 
av de regler som anges i detta direktiv med 
vederbörlig hänsyn till utvecklingen på 
marknaderna för investeringsprodukter för 
icke-professionella investerare och 
erfarenheterna av den praktiska 
tillämpningen av detta direktiv, 
förordningen om basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter och [MIFID II]. 
Översynen ska även innefatta en särskild 
analys av effekterna av artikel 17.2, med 
beaktande av konkurrenssituationen på 
marknaden för förmedlingstjänster för 
avtal som inte ingår i någon av de klasser 
som anges i bilaga I till 
direktiv 2002/83/EG, och av effekterna av 
de skyldigheter som avses i artikel 17.2 på 
försäkringsförmedlare som är små och 
medelstora företag.

Or. de

Ändringsförslag 106

Förslag till direktiv
Bilaga I – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Enheter som är underkastade 
auktorisation eller reglering för att få 
verka på de finansiella marknaderna. 
Nedanstående förteckning bör anses 

1. – Försäkrings- och 
återförsäkringsföretag.
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omfatta alla auktoriserade enheter som 
bedriver sådan verksamhet som utmärker 
de nämnda kategorierna: enheter som 
auktoriserats av en medlemsstat enligt ett 
direktiv, enheter som auktoriserats eller 
regleras av en medlemsstat utan 
hänvisning till ett direktiv och enheter 
som auktoriserats eller regleras av ett 
tredjeland.
(a) Kreditinstitut. – Försäkrings- och 

återförsäkringsförmedlare.
(b) Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare och 
värdepappersföretag.
(c) Andra auktoriserade eller reglerade 
finansinstitut.
(d) Försäkrings- och 
återförsäkringsföretag.
(e) Företag för kollektiva investeringar 
och deras förvaltningsbolag.
(f) Pensionsfonder och deras 
förvaltningsbolag.
(g) Råvaruhandlare och 
råvaruderivathandlare.
(h) Lokala företag.
(i) Andra institutionella placerare.

Or. de

Ändringsförslag 107

Förslag till direktiv
Bilaga I – stycke 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Nationella och regionala regeringar, 
däribland offentliga organ för förvaltning 
av offentliga skulder på nationell eller 
regional nivå, centralbanker, 
internationella och överstatliga 
institutioner som Världsbanken, IMF, 

3. Nationella regeringar.
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ECB, EIB och liknande internationella 
organisationer.

Or. de

Ändringsförslag 108

Förslag till direktiv
Bilaga I – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Andra institutionella investerare vars 
huvudverksamhet är att investera i 
finansiella instrument, inklusive enheter 
som ägnar sig åt värdepapperisering av 
tillgångar eller andra finansiella 
transaktioner. Ovannämnda enheter 
betraktas som professionella. De måste 
dock tillåtas att begära behandling som 
icke-professionella kunder, och företag 
får samtycka till att erbjuda en högre 
skyddsnivå. När en kund till ett företag är 
ett företag som avses ovan, måste det 
förstnämnda företaget före varje 
tillhandahållande av tjänster meddela 
kunden att denne på grundval av den 
information företaget besitter betraktas 
som professionell kund och kommer att 
behandlas som en sådan, om inte 
företaget och kunden avtalar något annat. 
Företaget måste också upplysa kunden 
om att denne kan begära en ändring av 
avtalsvillkoren för att få en högre 
skyddsnivå.

utgår

De kunder som betraktas som 
professionella har ansvar för att begära 
en högre skyddsnivå om de anser sig ur 
stånd att korrekt bedöma eller hantera 
berörda risker. Denna högre skyddsnivå 
tillhandahålls när kunder som betraktas 
som professionella ingår ett skriftligt avtal 
med företaget om att de med avseende på 
de tillämpliga uppförandereglerna inte 
ska betraktas som professionella kunder. I 
ett sådant avtal bör det anges huruvida 
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detta gäller en eller flera särskilda 
tjänster eller transaktioner eller ett eller 
flera produkt- eller transaktionsslag.

Or. de

Ändringsförslag 109

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det nya försäkringsförmedlingsdirektivet 
är fortfarande en rättsakt som syftar till en 
”minimigrad av harmonisering”. 
Medlemsstaterna kan följaktligen anta 
ytterligare bestämmelser om det krävs för 
konsumentskyddet. De minimistandarder 
som anges i 
försäkringsförmedlingsdirektivet kommer 
emellertid att höjas avsevärt. Vissa delar 
av det nya direktivet kommer att stärkas 
med hjälp av ”nivå 2”-åtgärder så att 
reglerna anpassas till MiFID-direktivet: 
detta gäller särskilt kapitlet om 
distribution av livförsäkringar med 
investeringsinslag (i det följande kallat 
försäkringsinvesteringar – se nedan). 
Detta syftar till att harmonisera 
försäljningen av försäkringsinvesteringar 
i hela EU med hjälp av nivå 2-åtgärder. 
Detta är en innovation jämfört med det 
ursprungliga direktivet. Det är viktigt att 
kommissionen kan jämföra de situationer 
som blir resultatet i de olika 
medlemsstaterna och således kan utföra 
sin uppgift att kontrollera tillämpningen 
av unionslagstiftning på ett korrekt sätt.
En översynsregel är medtagen i direktivet 
och för att kunna samla in all relevant 
information om tillämpningen av dessa 
regler måste kommissionen kunna 
övervaka genomförandet av dem från 
början.

Det nya försäkringsförmedlingsdirektivet 
är fortfarande en rättsakt som syftar till en 
”minimigrad av harmonisering”. 
Medlemsstaterna kan följaktligen anta 
ytterligare bestämmelser om det krävs för 
konsumentskyddet. De minimistandarder 
som anges i 
försäkringsförmedlingsdirektivet kommer 
emellertid att höjas avsevärt. En 
översynsregel är medtagen i direktivet och 
för att kunna samla in all relevant 
information om tillämpningen av dessa 
regler måste kommissionen kunna 
övervaka genomförandet av dem från 
början.
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Or. de
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MOTIVERING

Förslaget till betänkande inriktas på fem nyckelområden i kommissionens förslag:

– Tillämpningsområde 

– Registrering och förenklat registreringsförfarande

– Intressekonflikter och öppenhet

– Korsförsäljning

– Försäkringsprodukter med investeringsinslag

– Delegerade akter/ harmoniseringsnivå

Tillämpningsområde (artikel 1)

I syfte att skapa lika villkor föreslår kommissionen en utvidgning av tillämpningsområdet till 
försäkrings- och återförsäkringsföretags försäljning av försäkringar utan medverkan av en 
försäkringsförmedlare, handläggning av skador samt till försäljning av försäkringar som utgör 
sidoverksamhet till försäljning av tjänster. 

Bearbetningen av skador genom försäkringsföretag eller genom tredje part som har anförtrotts 
entreprenadavtal från försäkringsföretag täcks redan av Solvens II. En reglering av fall där det 
inte finns något entreprenadavtal framstår inte som ett tillräckligt skäl för att ta med 
handläggningen av skador i detta direktiv.

Försäljningen av reseförsäkringar/avbeställningsförsäkring och försäkringar i samband med 
biluthyrning som sidoverksamhet bör med hänsyn till proportionaliteten undantas från det 
förslagna systemet.

Registrering och förenklat registreringsförfarande (artiklarna 3 och 4)

Trots att tillämpningsområdet utvidgas till försäkringsföretag och deras anställda behöver de 
inte registrera sig på nytt. Detta förslag stöds uttryckligen. 

En annan ändring gäller den nyinrättade möjligheten för registrerade förmedlare att registrera 
anknutna försäkringsförmedlare. Denna möjlighet förefaller i princip värd att stödja, med 
förbehåll för att förbudet mot produktkonkurrens som förutsättning för en verksamhet för och 
i flera försäkringsföretags namn ska behållas för att undvika ansvarsrättsliga gränsfall.

För försäkringsförmedling som sidoverksamhet på vissa villkor (gäller framförallt resebyråer 
och biluthyrningsföretag) och skadereglerare föreslår kommissionen ett förenklat förfarande 
för registrering (artikel 4). 
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På grund av förslagen till undantag av ovan nämnda adressater mister detta förfarande sitt 
huvudsakliga syfte. För att garantera lika villkor för alla förmedlare bör dessutom artikel 4 
strykas.

Yrkeskrav och organisationskrav (artikel 8)

Kommissionens förslag till löpande fortbildning för att garantera förmedlarnas kunskaper och 
kompetens välkomnas. Form, innehåll och beviskrav bör dock regleras av medlemsstaterna. 
För att undvika negativa effekter på den inre marknaden av att medlemsstaterna fastställer 
olika kvalifikationskrav bör en lägstanivå bestämmas i enlighet med den europeiska 
referensramen på vars grundval erforderliga kunskaper och kompetenser kan styrkas i varje 
medlemsstat.

För att branschrelaterade eller organisationsspecifika yrkesutbildningsföretag ska kunna 
fullgöra sina uppgifter behöver de en nationell certifiering av fortbildningsprogrammen.

Intressekonflikter och öppenhet (artikel 17)

De föreslagna bestämmelserna om intressekonflikter och öppenhet är en av de viktigaste 
ändringarna i det reviderade direktivet. 

Här fastställer kommissionen en skyldighet för försäkringsförmedlare att informera om 
grunden för och storleken på sina ersättningar, samt för försäljningspersonal i 
försäkringsföretag att informera om storleken på alla rörliga ersättningar. I fråga om 
livförsäkringsprodukter ska denna skyldighet börja gälla i och med att direktivet träder i kraft.
Vid försäljning av skadeförsäkringar ska information till att börja med lämnas på begäran
innan det efter en övergångsperiod på fem år blir obligatoriskt att informera.

För det första kan det konstateras att den konsekvensbedömning som kommissionen beställt 
med utgångspunkt i en ”på begäran”-ordning, d.v.s. information endast på begäran, kom fram 
till att en majoritet av de tillfrågade avvisar denna då de är övertygade om att sådana uppgifter 
är onödiga och förvirrande för kunder. 

Man kan befara att en allmän skyldighet att informera om provisioner och rörliga ersättningar 
inte skulle leda till ökat konsumentskydd utan till konkurrens om storleken på provisioner och 
ersättningar. 

På grund av att försäkringsmarknaderna i EU är så heterogena bör det dock stå 
medlemsstaterna fritt att föreskriva informationskrav som går utöver de krav som fastställs i 
detta direktiv.

Korsförsäljning (artikel 21)

Enligt kommissionen ska försäkringstjänster och försäkringsprodukter som erbjuds i ett paket 
även erbjudas separat. 

Detta krav går längre än motsvarande föreskrift i MIFID II och kan även leda till att 
produktpaket som är fördelaktiga för konsumenten inte längre kan erbjudas. Av detta skäl bör 
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artikel 21 ändras så att konsumenter endast ska informeras om huruvida delar av paketet även 
kan köpas separat.

Försäkringsprodukter med investeringsinslag (kapitel VII)

I sjunde kapitlet i förslaget till direktiv går kommissionen in på ytterligare 
konsumentskyddskrav för försäkringsprodukter med investeringsinslag, så kallade Packaged 
Retail Investment Products (PRIPs). Formuleringarna stämmer överens med kommissionens 
förslag till översyn av MIFID-bestämmelserna i artiklarna 23-25.

Även om det är nödvändigt att säkerställa en konsekvent lagstiftning också med avseende på
MIFID II måste skillnaden mellan försäkringsprodukter och rena investeringsprodukter 
beaktas.

Försäkringsprodukter med investeringsinslag kännetecknas av och skiljer sig från rena 
investeringsprodukter genom att de inte alltid är fritt överlåtbara.

När det gäller förslaget till provisionsförbud i fråga om oberoende rådgivning måste det först 
konstateras att medlemsstaterna på grund av olika erfarenheter av systemet med rådgivning på 
provisionsbasis och/ eller vilseledande rådgivning har kommit fram till olika lösningar. Det 
bör tas hänsyn till denna bakgrund genom ett initiativ för miniharmonisering. Ett 
provisionsförbud kan på en del marknader få mycket allvarliga konsekvenser för 
befolkningens tillgång till försäkringsprodukter. Dessutom skulle definitionen av ”oberoende 
rådgivning” i en del medlemsstater medföra problem på grund av vissa, traditionella 
konnotationer eller olika betydelser av ordet ”oberoende” (till exempel betyder ordet 
”självständig” på franska samtidigt också ”oberoende”). 

Liksom när det gäller frågan om information om ersättningar bör medlemsstaterna dock även 
här ha möjlighet att anta avvikande föreskrifter när de anser att det är nödvändigt för deras 
marknader. 

Delegerade akter/ harmoniseringsnivå

Kommissionen räknar med en rad delegerade akter inom viktiga områden i direktivet 
(t.ex. definition av lämplig kunskap och kompetens för förmedlare, kriterier för grunden för 
beräkning av provisionen, åtgärder för att undvika, reglera och informera om 
intressekonflikter, krav på information och rapportering till kunder). Detta måste man 
generellt sett se kritiskt på eftersom det är ett sätt att bakvägen uppnå en 
maximiharmonisering som är kostnadskrävande och byråkratisk och eventuellt inte är förenlig 
med subsidiaritetsprincipen.

Av detta skäl ska de föreslagna delegerade akterna strykas och detaljerade bestämmelser 
fastställas av medlemsstaterna eller genom medbeslutande av rådet och Europaparlamentet 
när det verkligen föreligger ett behov av harmonisering, till exempel vid bristande ömsesidigt 
erkännande av bevis på kvalifikationer.
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BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

Referens: D(2012)57300

Sharon Bowles
Ordförande för utskottet för ekonomi och valutafrågor
ASP 10G201
Bryssel

Angående: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling 
(omarbetning)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Fru ordförande,

Utskottet för rättsliga frågor, som jag är ordförande för, har behandlat det ovan angivna 
förslaget i enlighet med artikel 87 om omarbetning i Europaparlamentets arbetsordning.

I punkt 3 i denna artikel står följande: 

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra 
ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om 
detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de 
berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 156 
och 157.

Om emellertid det ansvariga utskottet i enlighet med punkt 8 i det interinstitutionella avtalet 
avser att även lägga fram ändringsförslag till de kodifierade delarna av förslaget, ska det 
omedelbart meddela rådet och kommissionen sin avsikt, och kommissionen bör före 
omröstningen i enlighet med artikel 54 meddela utskottet hur den ställer sig till 
ändringsförslagen och huruvida den avser att dra tillbaka sitt förslag till omarbetning eller 
inte.”

Företrädare för rättstjänsten deltog i det arbete som utfördes av den rådgivande grupp som 
behandlade omarbetningsförslaget. Efter deras yttrande och med hänsyn tagen till 
föredragandens rekommendationer anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte 
innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges som sådana, och i fråga 
om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans 
med dessa ändringar, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som 
inte ändrar deras sakinnehåll.



PE502.060v01-00 68/70 PR\922352SV.doc

SV

Utskottet för rättsliga frågor rekommenderar sammanfattningsvis, med 23 röster för och inga 
nedlagda röster1, och efter att ha diskuterat förslaget vid sitt sammanträde den 
6 november 2012, att ert utskott, som är ansvarigt utskott, behandlar förslaget i enlighet med 
dess förslag samt i enlighet med artikel 87.

Med vänlig hälsning,

Klaus-Heiner Lehne

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen

                                               
1 Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, 
József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, 
Zbigniew Ziobro och Tadeusz Zwiefka. 
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BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV 
DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH 

KOMMISSIONEN

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS
RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 11 september 2012

YTTRANDE

TILL EUROPAPARLAMENTET
RÅDET
KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling 
(omarbetning)
COM(2012)0360 av den 3 juli 2012 – 2012/0175(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, 
sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 23 juli 2012 för att bland annat granska 
ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet1 behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv, 
som syftar till en omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 
9 december 2002 om försäkringsförmedling, och konstaterade enhälligt följande:

1) När det gäller motiveringen skulle det, för att denna skulle ha utarbetats i full 
överensstämmelse med de relevanta kraven i det interinstitutionella avtalet, ha angetts exakt 
vilka bestämmelser i den tidigare rättsakten som inte ändras i förslaget, enligt vad som 
föreskrivs i punkt 6 a iii i detta avtal.

2) Följande föreslagna ändringar i förslaget till omarbetad text borde ha markerats med den 
gråskuggning som normalt sett används för att markera innehållsmässiga ändringar:
– i artikel 1.2 e: strykningen av orden ”eller tjänst”.
– i artikel 1.2 f: ersättande av beloppet ”500” med ”600”.
– i artikel 8.3: ersättande av beloppet ”1 000 000” med ”1 120 000”, och 
beloppet ”1 500 000” med ”1 680 000”.
– i artikel 8.4 b: ersättande av beloppet ”15 000” med ”16 800”.
– i artikel 13.1, inledningen: ersättandet av ordet ”uppmuntra” med ”se till att”.

                                               
1 Gruppen förfogade över den engelska, den franska och den tyska språkversionen av förslaget och arbetade 
utifrån den engelska, som var textens originalversion.
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– i artikel 13.2: ersättandet av orden ”uppmuntra dessa organ att samarbeta” med ”se till att 
dessa organ samarbetar”. 
– i artikel 17.1 c ii: strykningen av orden ”på kundens begäran”.

3) Den nuvarande ordalydelsen av artikel 2.11 och artikel 13.2 i direktiv 2002/92/EG borde ha 
ingått i förslaget till omarbetning, och markerats med den gråskuggning med dubbla 
överstrykningar som normalt sett används för att markera innehållsmässiga ändringar där 
existerande text utgår.

4) För att följa alla kraven i punkt 7 b i det interinstitutionella avtalet bör ordalydelsen i 
artikel 37 andra stycket kompletteras med de avslutande orden ”och ska läsas enligt 
jämförelsetabellen i bilaga III”.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga 
ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade 
vidare, i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna 
tillsammans med dessa ändringar, att förslaget endast gäller en kodifiering av de befintliga 
rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Juridisk rådgivare Juridisk rådgivare Generaldirektör


