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Ændringsforslag 28
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kunderne bør på forhånd gives 
entydige oplysninger om den status, som 
de personer, der sælger 
forsikringsproduktet, har, og om det 
vederlag, som de modtager. Det er 
nødvendigt at indføre obligatorisk 
offentliggørelse af den status, som 
europæiske forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse oplysninger 
bør gives til forbrugerne forud for 
indgåelse af aftale. De har til formål at 
orientere om forholdet mellem 
forsikringsselskabet og formidleren (hvis 
det er relevant) samt om strukturen og 
indholdet i formidlernes vederlag.

(30) Kunderne bør på forhånd gives 
entydige oplysninger om den status, som 
de personer, der sælger 
forsikringsproduktet, har, og om det 
vederlag, som de modtager. Det er 
nødvendigt at indføre obligatorisk 
offentliggørelse af den status, som 
europæiske forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse oplysninger 
bør gives til forbrugerne forud for 
indgåelse af aftale. De har til formål at 
orientere om forholdet mellem 
forsikringsselskabet og formidleren (hvis 
det er relevant) samt om strukturen, arten
og indholdet af formidlernes vederlag.

Or. en

Ændringsforslag 29
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Kunderne bør på forhånd gives 
entydige oplysninger om den status, som 
de personer, der sælger 
forsikringsproduktet, har, og om det 
vederlag, som de modtager. Det er 
nødvendigt at indføre obligatorisk 
offentliggørelse af den status, som 
europæiske forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse oplysninger 
bør gives til forbrugerne forud for 

(30) Kunderne bør på forhånd gives 
entydige oplysninger om den status, som 
de personer, der sælger 
forsikringsproduktet, har. Det er 
nødvendigt at indføre obligatorisk 
offentliggørelse af den status, som 
europæiske forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber har. Disse oplysninger 
bør gives til forbrugerne forud for 
indgåelse af aftale. De har til formål at 
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indgåelse af aftale. De har til formål at 
orientere om forholdet mellem 
forsikringsselskabet og formidleren (hvis 
det er relevant) samt om strukturen og 
indholdet i formidlernes vederlag.

orientere om forholdet mellem 
forsikringsselskabet og formidleren (hvis 
det er relevant) samt om strukturen i 
formidlernes vederlag.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 17.

Ændringsforslag 30
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at begrænse interessekonflikter 
mellem sælger og køber af et 
forsikringsprodukt er det nødvendigt at 
sikre, at der offentliggøres tilstrækkelige 
oplysninger om forsikringssælgerens 
vederlag. I forbindelse med 
livsforsikringsprodukter bør formidlere og 
ansatte hos forsikringsformidlere eller i 
forsikringsselskaber derfor være forpligtet 
til at informere kunderne om deres 
vederlag forud for salg. I forbindelse med 
andre forsikringsprodukter skal kunder, 
med forbehold af en overgangsperiode på 
5 år, informeres om kundens ret til at 
anmode om disse oplysninger, som skal 
gives efter anmodning fra kunderne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 17.
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Ændringsforslag 31
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For at give kunderne 
sammenlignelige oplysninger om de 
leverede 
forsikringsformidlingstjenesteydelser, 
uanset om kunderne køber dem gennem 
en formidler eller direkte fra et 
forsikringsselskab, og for at undgå 
konkurrenceforvridning ved at tilskynde 
forsikringsselskaber til at sælge direkte til 
kunderne frem for via formidlere for at 
undgå oplysningskravene, bør 
forsikringsselskaber også være forpligtet 
til at informere de kunder, som de leverer 
forsikringsformidlingstjenesteydelser til 
direkte, om det vederlag, de modtager for 
salg af forsikringsprodukter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 17.

Ændringsforslag 32
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Dette direktiv bør 
præcisere forsikringsselskabers og 
forsikringsformidleres minimums pligt til 
at give kunderne information. En 
medlemsstat bør i den forbindelse kunne 
opretholde eller vedtage strengere 
bestemmelser, der uanset bestemmelserne i 

(40) Dette direktiv bør 
præcisere forsikringsselskabers og 
forsikringsformidleres minimums pligt til 
at give kunderne information. En 
medlemsstat bør i den forbindelse kunne 
opretholde eller vedtage strengere 
bestemmelser, der uanset bestemmelserne i 
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formidlernes og selskabernes hjemland kan 
pålægges forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver deres 
forsikringsformidlervirksomhed på dens 
område, såfremt disse strengere 
bestemmelser er i overensstemmelse 
med EU- retten, herunder Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked ("direktivet om elektronisk 
handel"). Medlemsstater, som påtænker at 
anvende eller anvender retsforskrifter for 
forsikringsformidlere og salg af 
forsikringsprodukter i tillæg til dem, der er 
omhandlet i nærværende direktiv, bør 
sikre, at den administrative byrde i 
forbindelse med disse retsforskrifter står i 
et rimeligt forhold til 
forbrugerbeskyttelsen. Medlemsstaterne 
bør af hensyn til forbrugerbeskyttelsen og 
for at forhindre fejlsalg af 
forsikringsprodukter undtagelsesvis have 
tilladelse til at stille strengere krav til 
sådanne forsikringsformidlere, som udøver 
forsikringsformidling som en accessorisk 
aktivitet, hvis de anser det for nødvendigt 
og rimeligt.

formidlernes og selskabernes hjemland kan 
pålægges forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver deres 
forsikringsformidlervirksomhed på dens 
område, såfremt disse strengere 
bestemmelser er i overensstemmelse 
med EU- retten, herunder Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked ("direktivet om elektronisk 
handel"). Medlemsstater, som påtænker at 
anvende eller anvender retsforskrifter for 
forsikringsformidlere og salg af 
forsikringsprodukter i tillæg til dem, der er 
omhandlet i nærværende direktiv, bør 
sikre, at den administrative byrde i 
forbindelse med disse retsforskrifter står i 
et rimeligt forhold til 
forbrugerbeskyttelsen. Medlemsstaterne 
bør af hensyn til forbrugerbeskyttelsen og 
for at forhindre fejlsalg af 
forsikringsprodukter have tilladelse til at 
stille strengere krav til sådanne 
forsikringsformidlere, som udøver 
forsikringsformidling som en accessorisk 
aktivitet, hvis de anser det for nødvendigt 
og rimeligt.

Or. en

Ændringsforslag 33
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) Krydssalg er en almindelig strategi 
blandt udbydere af finansielle 
detailtjenesteydelser i hele Unionen.
Krydssalg kan indebære fordele for 
forbrugerne, men tager i nogle tilfælde 
ikke i tilstrækkelig grad højde for 

(41) Krydssalg er en almindelig strategi 
blandt udbydere af finansielle 
detailtjenesteydelser i hele Unionen.
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forbrugernes interesser. Eksempelvis kan 
visse former for krydssalg af 
tjenesteydelser eller produkter, navnlig 
kombinationssalg, hvor to eller flere 
finansielle tjenesteydelser eller produkter 
sælges samlet i en pakke og mindst en af 
disse tjenesteydelser eller et af disse 
produkter ikke sælges separat, fordreje 
konkurrencen og indvirke negativt på 
kundemobiliteten og kundernes evne til at 
foretage informerede valg. 
Kombinationssalg kan f.eks. være, at der i 
forbindelse med en forsikringsydelse 
stilles krav til forbrugeren om oprettelse 
af en anfordringskonto til indbetaling af 
præmier, eller at der i forbindelse med en 
forbrugerkredit stilles krav til forbrugeren 
om indgåelse af en bilforsikringsaftale 
med henblik på forsikring af den 
finansierede bil. Pakkesalg, hvor to eller 
flere finansielle tjenesteydelser eller 
produkter sælges samlet i en pakke, men 
også kan købes separat, kan ganske vist 
også fordreje konkurrencen og indvirke 
negativt på kundemobiliteten og 
kundernes evne til at foretage 
informerede valg, men denne salgsform 
giver i det mindste kunden en 
valgmulighed og indebærer derfor 
muligvis i mindre grad en risiko for, at 
forsikringsformidlerne ikke opfylder deres 
forpligtelser i henhold til dette direktiv. 
Anvendelsen af sådanne salgsformer bør 
gøres til genstand for en omhyggelig 
vurdering med henblik på at fremme 
konkurrencen og forbrugernes 
valgmuligheder.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 21.

Ændringsforslag 34
Othmar Karas
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Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Forsikringsaftaler, som omfatter 
investeringer, stilles ofte til rådighed for 
kunder som et eventuelt alternativ eller en 
eventuel erstatning for 
investeringsprodukter, som er omfattet af 
[MiFID II]-direktivet17. For at yde ensartet 
investorbeskyttelse og undgå risikoen for 
regelarbitrage er det vigtigt, at 
detailinvesteringsprodukter
(forsikringsinvesteringsprodukter som 
defineret i forordningen vedrørende 
dokumenter med central information om 
investeringsprodukter) er omfattet af de 
samme standardbestemmelser om god 
forretningsskik: De omfatter formidling af 
passende information, krav om egnet 
rådgivning og begrænsning af tilskyndelser 
samt krav om håndtering af 
interessekonflikter og - i tilfælde af 
uafhængige rådgivere - begrænsninger med 
hensyn til vederlagsform. Den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
(ESMA) og Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger
(EIOPA) bør samarbejde om ved hjælp af 
retningslinjer at opnå så megen 
overensstemmelse som muligt mellem 
standardbestemmelserne om god 
forretningsskik for 
detailinvesteringsprodukter, som er 
omfattet af enten [MiFID II] eller af 
nærværende direktiv. For 
forsikringsinvesteringsprodukter er 
standarderne i nærværende direktiv, som 
finder anvendelse på alle forsikringsaftaler
(kapitel VII i nærværende direktiv), og de 
udvidede standarder for 
forsikringsinvesteringsprodukter 
kumulative. Derfor bør personer, som 
udøver forsikringsformidling i forbindelse 
med forsikringsinvesteringsprodukter, 

(42) Forsikringsaftaler, som omfatter 
investeringer, stilles ofte til rådighed for 
kunder som et eventuelt alternativ eller en 
eventuel erstatning for 
investeringsprodukter, som er omfattet af 
[MiFID II]-direktivet17. For at yde ensartet 
investorbeskyttelse og undgå risikoen for 
regelarbitrage er det vigtigt, at 
detailinvesteringsprodukter
(forsikringsinvesteringsprodukter som 
defineret i forordningen vedrørende 
dokumenter med central information om 
investeringsprodukter) er omfattet af de 
samme standardbestemmelser om god 
forretningsskik: De omfatter formidling af 
passende information, krav om egnet 
rådgivning og begrænsning af tilskyndelser 
samt krav om håndtering af 
interessekonflikter og - i tilfælde af 
uafhængige rådgivere - begrænsninger med 
hensyn til vederlagsform. Den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
(ESMA) og Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger
(EIOPA) bør samarbejde om ved hjælp af 
retningslinjer at opnå så megen 
overensstemmelse som muligt mellem 
standardbestemmelserne om god 
forretningsskik for 
detailinvesteringsprodukter, som er 
omfattet af enten [MiFID II] eller af 
nærværende direktiv. For 
forsikringsinvesteringsprodukter er 
standarderne i nærværende direktiv, som 
finder anvendelse på alle forsikringsaftaler
(kapitel VI i nærværende direktiv), og de 
udvidede standarder for 
forsikringsinvesteringsprodukter 
kumulative. Derfor bør personer, som 
udøver forsikringsformidling i forbindelse 
med forsikringsinvesteringsprodukter, 
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overholde de standardbestemmelser om 
god forretningsskik, som finder anvendelse 
på alle forsikringsaftaler, samt de udvidede 
standardbestemmelser, som finder 
anvendelse på 
forsikringsinvesteringsprodukter.

overholde de standardbestemmelser om 
god forretningsskik, som finder anvendelse
på alle forsikringsaftaler, samt de udvidede 
standardbestemmelser, som finder 
anvendelse på 
forsikringsinvesteringsprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 35
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) For at opfylde dette direktivs 
målsætninger bør Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten tillægges beføjelse til at vedtage 
retsakter, der uddyber begreber som 
tilstrækkelige kundskaber og kompetencer 
hos formidleren, håndtering af 
interessekonflikter, forpligtelser med 
hensyn til god forretningsskik i 
forbindelse med 
forsikringsdetailinvesteringspakkeprodukt
er og procedurer og formularer til 
indgivelse af oplysninger i relation til 
sanktioner. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 36
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Kommissionen bør i medfør af artikel 
290 og 291 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og i 
overensstemmelse med artikel 10-15 i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. 
november 2010 om oprettelse af en 
europæisk tilsynsmyndighed (Den 
Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger)19, 
tillægges beføjelse til at vedtage retsakter, 
der uddyber begreber som tilstrækkelige 
kundskaber og kompetencer hos 
formidleren, jf. artikel [8], håndtering af 
interessekonflikter, jf. artikel [17 og 23], 
og forpligtelser med hensyn til god 
forretningsskik i forbindelse 
forsikringsdetailinvesteringspakkeprodukt
er, jf. artikel [24 og 25], samt 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for procedurer og formularer 
til indgivelse af oplysninger i relation til 
sanktioner, jf. artikel [30]. EIOPA bør 
udarbejde udkast til disse delegerede 
retsakter og gennemførelsesmæssige 
tekniske standarder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til de relevante artikler.

Ændringsforslag 37
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Forslag til direktiv
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Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter regler for, 
hvordan fysiske og juridiske personer, der 
er eller ønsker at blive etableret i en 
medlemsstat, kan optage og udøve 
forsikrings- og genforsikringsformidling, 
herunder erhvervsmæssig administration 
af skadestilfælde og skadesafregning.

1. Dette direktiv fastsætter regler for, 
hvordan fysiske og juridiske personer, der 
er eller ønsker at blive etableret i en 
medlemsstat, kan optage og udøve 
forsikrings- og genforsikringsformidling.

Or. xm

Begrundelse

Udvidelsen af anvendelsesområdet til erstatningsaktiviteter og sagkyndig virksomhed giver 
anledning til stærk skepsis, fordi den i scenariet for forsikringssalget omfatter en ny række 
fagfolk, der på grund af deres faglige karakter ikke hører hjemme i den aktivitet, der ønskes 
reguleret.

Ændringsforslag 38
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Forsikringen udgør et supplement til 
varer, som leveres af en given leverandør, 
såfremt forsikringen dækker risikoen for 
driftsfejl ved, tab eller beskadigelse af de 
varer, der leveres af den pågældende 
leverandør.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forskellen på tjenesteydelser og varer bør analyseres yderligere .

Ændringsforslag 39
Othmar Karas
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Forsikringen udgør et supplement til 
varer, som leveres af en given leverandør, 
såfremt forsikringen dækker risikoen for 
driftsfejl ved, tab eller beskadigelse af de 
varer, der leveres af den pågældende 
leverandør.

e) Forsikringen udgør et supplement til 
varer og tjenesteydelser, som leveres af en 
given leverandør, såfremt forsikringen 
dækker risikoen for driftsfejl ved, tab eller 
beskadigelse af de varer, der leveres af den 
pågældende leverandør, manglende 
mulighed for helt eller delvist at opfylde 
kontraktlige forpligtelser i forbindelse 
med varerne og tjenesteydelserne i 
tilfælde af død, invaliditet eller 
arbejdsløshed. I så fald skal det meddeles 
kunden, at salget af den supplerende 
forsikring til ham er en ureguleret 
aktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 40
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) Det årlige præmiebeløb for 
forsikringsaftalen, beregnet på årsbasis, 
overstiger ikke 600 EUR.

EIOPA reviderer de i stk. 2, litra f), 
omhandlede beløb regelmæssigt for at 
tage højde for udviklingen i det 
europæiske forbrugerprisindeks, der 
offentliggøres af Eurostat. Den første 
revision finder sted fem år efter datoen 
for dette direktivs ikrafttræden, og de 
følgende revisioner finder sted fem år 
efter datoen for den foregående 
revision.
EIOPA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige standarder, 
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således at grundbeløbet i euro, som er 
omhandlet i stk. 2, litra f), tilpasses 
med den procentvise ændring af 
ovennævnte indeks for perioden fra 
datoen for dette direktivs ikrafttræden 
til datoen for den første revision eller 
fra datoen for den seneste revision til 
den nye revision og rundes op til 
nærmeste hele euro.
EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske 
standarder for Kommissionen fem år 
efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden og de følgende revisioner, 
som finder sted fem år efter datoen for 
den foregående revision.
Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage de i første afsnit nævnte 
tekniske gennemførelsesstandarder i 
overensstemmelse med artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Ændringsforslag 41
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "forsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af forsikringsaftaler, at 
indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde, og 
virksomhed, der består i erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde og
skadesafregning. Udøves sådan 
virksomhed af forsikringsselskaber uden 
forsikringsformidleres medvirken, anses 

3) "forsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af forsikringsaftaler, at 
indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde, og 
virksomhed, der består i erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde og 
skadesafregning. Udøves sådan 
virksomhed af forsikringsselskaber uden 
forsikringsformidleres medvirken, anses 
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det også for forsikringsformidling. det også for forsikringsformidling.
Sammenligning af oplysninger om 
forsikringsprodukter og -priser på et 
websted bør anses som 
forsikringsformidling.

Or. en

Ændringsforslag 42
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "forsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af forsikringsaftaler, at 
indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde, og
virksomhed, der består i erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde og 
skadesafregning. Udøves sådan 
virksomhed af forsikringsselskaber uden 
forsikringsformidleres medvirken, anses 
det også for forsikringsformidling.

3) "forsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af forsikringsaftaler, at 
indgå sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde. Udøves en 
sådan virksomhed, der består i at rådgive 
om, foreslå eller udføre andet indledende 
arbejde i forbindelse med indgåelse af 
forsikringsaftaler eller at indgå sådanne 
aftaler, af en medarbejder hos et 
forsikringsselskab, som er i direkte 
kontakt med kunden, uden 
forsikringsformidleres medvirken, anses 
det også for forsikringsformidling.

Or. xm

Begrundelse

At medtage erhvervsmæssig administration af skadestilfælde og skadesafregning i 
definitionen af forsikringsformidling er ikke korrekt, fordi der er tale om aktiviteter, der ikke 
har noget at gøre med formidlingsaktiviteten.

Ændringsforslag 43
Olle Schmidt
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) For at garantere, at det samme 
beskyttelsesniveau gælder, og at 
forbrugeren kan drage fordel af 
sammenlignelige standarder, er det 
afgørende, at dette direktiv fremmer lige 
vilkår og konkurrence på lige vilkår 
mellem formidlere, uanset om de er 
bundet til et forsikringsselskab eller ej.
Dette er en fordel for forbrugerne, hvis 
forsikringsprodukterne formidles gennem 
forskellige kanaler og formidlere med 
forskellige former for samarbejde med 
forsikringsselskaber, forudsat at de skal 
anvende de samme regler om 
forbrugerbeskyttelse. Det er vigtigt, at 
medlemsstaterne tager højde for disse 
aspekter i gennemførelsen af direktivet.

Or. en

Ændringsforslag 44
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "bunden forsikringsformidler": enhver 
person, der formidler forsikringer på vegne 
af et eller flere forsikringsselskaber eller 
forsikringsformidlere, og som 
udelukkende handler på 
forsikringsselskabernes eller 
forsikringsformidlernes ansvar, forudsat 
at forsikringsformidlerne, på hvis ansvar 
personen handler, ikke selv handler på et 
andet forsikringsselskabs eller en anden 
forsikringsformidlers ansvar

8) "bunden forsikringsformidler": enhver 
person, der formidler forsikringer på vegne 
af et eller flere forsikringsselskaber i 
tilfælde af forsikringsprodukter, som ikke 
konkurrerer med hinanden, og som 
udelukkende handler på 
forsikringsselskabernes ansvar for de 
produkter, som vedrører dem

Or. xm
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Begrundelse

La modifica della definizione di intermediario assicurativo collegato non è chiara. Se tale 
figura coincide con quella di un normale collaboratore di un agente o di un broker già 
tradizionalmente presente nelle compagini agenziali e di brokeraggio dove l’intermediario 
principale per conto del quale tale soggetto opera si assume la responsabilità della sua 
attività attraverso la polizza di r.c. professionale non ravvediamo la necessità di segnalarla. 
Se si tratta di una nuova figura occorre identificarne i profili e soprattutto le differenze con i 
tradizionali collaboratori di agenti e broker.

Ændringsforslag 45
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "bunden forsikringsformidler": enhver 
person, der formidler forsikringer på vegne 
af et eller flere forsikringsselskaber eller 
forsikringsformidlere, og som udelukkende 
handler på forsikringsselskabernes eller 
forsikringsformidlernes ansvar, forudsat at 
forsikringsformidlerne, på hvis ansvar 
personen handler, ikke selv handler på et 
andet forsikringsselskabs eller en anden 
forsikringsformidlers ansvar

8) "bunden forsikringsformidler": enhver 
person, der formidler forsikringer på vegne 
af et eller flere forsikringsselskaber eller 
forsikringsformidlere, og som udelukkende 
handler på forsikringsselskabernes eller 
forsikringsformidlernes ansvar

Or. en

Begrundelse

En formidler er bundet, uanset hvilken enhed, han er bundet til. Begrebet skal endvidere 
afstemmes med definitionen i tidligere lovgivning som f.eks. den foreslåede ordlyd i forslaget 
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til 
beboelse, COM(2011)0142 endelig (CARRP).

Ændringsforslag 46
Othmar Karas

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "rådgivning": en anbefaling til en kunde, 
enten efter anmodning fra kunden eller på 
forsikringsselskabets eller 
forsikringsformidlerens foranledning

9) "rådgivning": en personlig anbefaling til 
en kunde, enten efter anmodning fra 
kunden eller på forsikringsselskabets eller 
forsikringsformidlerens foranledning, som 
er en særskilt aktivitet i forhold til 
formidling af forsikringsprodukter eller 
-tjenesteydelser

Or. en

Begrundelse

En personlig anbefaling adskiller sig fra formidling af forsikringsprodukter eller 
-tjenesteydelser. Denne præcisering giver mulighed for konsekvens i forhold til tidligere 
lovgivning om finansielle tjenesteydelser som f.eks. CARRP og MiFID II.

Ændringsforslag 47
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "rådgivning": en anbefaling til en kunde, 
enten efter anmodning fra kunden eller på 
forsikringsselskabets eller 
forsikringsformidlerens foranledning

9) "rådgivning": en personlig anbefaling til 
en kunde, enten efter anmodning fra 
kunden eller på forsikringsselskabets eller 
forsikringsformidlerens foranledning

Or. en

Begrundelse

Rådgivning bør betyde en anbefaling, som er skræddersyet til en enkelt kunde for et eller flere 
specifikke produkter. Definitionen skal afstemmes med samme term i MiFID og 
realkreditdirektivet.

Ændringsforslag 48
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "betinget provision": et vederlag i form 
af provision, hvor det skyldige beløb 
udbetales, på betingelse af at de aftalte mål 
er nået for de forretninger, som formidleren 
har overdraget til forsikringsselskabet

10) "betinget provision": et vederlag i form 
af provision, på betingelse af at de på 
forhånd aftalte mål eller tærskler er nået 
for omfanget af de forretninger, som 
formidleren har overdraget til 
forsikringsselskabet

Or. en

Ændringsforslag 49
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "kombinationssalg": tilbud om en 
eller flere accessoriske tjenesteydelser 
sammen med en forsikringstjenesteydelse 
eller et forsikringsprodukt i en pakke, 
hvor forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet ikke kan sælges til 
forbrugeren separat

udgår

Or. en

Begrundelse

Se MH's ændringsforslag til artikel 21.

Ændringsforslag 50
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "kombinationssalg": tilbud om en eller 19) "kombinationssalg": tilbud om en eller 
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flere accessoriske tjenesteydelser sammen 
med en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt i en pakke, hvor 
forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet ikke kan sælges til 
forbrugeren separat

flere accessoriske tjenesteydelser sammen 
med en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt i en pakke, hvor 
forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet ikke kan sælges til 
forbrugeren separat. Kombinationssalg er 
ikke et frivilligt tilbud om et eller flere 
forsikringsprodukter eller -tjenesteydelser 
som supplement til et finansielt produkt 
eller en finansiel tjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt eller en 
forsikringstjenesteydelse

Or. en

Ændringsforslag 51
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20) "pakkesalg": tilbud om en eller flere 
accessoriske tjenesteydelser sammen med 
en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt i en pakke, hvor 
forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet også kan sælges til 
forbrugeren separat, men ikke 
nødvendigvis på de samme vilkår og 
betingelser, som når ydelsen eller 
produktet tilbydes i en pakke med de 
accessoriske tjenesteydelser.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se MH's ændringsforslag til artikel 21.

Ændringsforslag 52
Othmar Karas
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20a) "produkt": en forsikringspolice, som 
dækker en eller flere risici.

Or. en

Ændringsforslag 53
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte, at hvis en 
forsikrings- eller genforsikringsformidler 
handler på et forsikrings- eller 
genforsikringsselskabs eller en anden 
registreret forsikrings- eller 
genforsikringsformidlers ansvar, har 
sidstnævnte formidler eller selskabet 
ansvaret for at sikre, at formidleren 
opfylder betingelserne for registrering i 
dette direktiv. I så fald skal den person 
eller det foretagende, der påtager sig 
ansvaret, efter at være blevet informeret 
af medlemsstaten om de forhold, der er 
omhandlet i stk. 7, litra a) og b), finde det 
forhold, der er omhandlet i stk. 7, litra c), 
godtgjort. Medlemsstaterne kan også 
fastsætte, at den person eller det 
foretagende, der påtager sig ansvaret for 
formidleren, registrerer denne formidler.

Medlemsstaterne kan fastsætte, at hvis en 
forsikrings- eller genforsikringsformidler 
handler på et forsikrings- eller 
genforsikringsselskabs eller en anden 
registreret forsikrings- eller 
genforsikringsformidlers ansvar, er 
forsikringsformidleren ikke forpligtet til 
at give den kompetente myndighed 
oplysningerne i artikel 3, stk. 7, litra a) og 
b), og det ansvarlige forsikringsselskab 
sikrer, at forsikringsformidleren opfylder 
betingelserne for registrering og andre 
bestemmelser i dette direktiv. 
Medlemsstaterne kan også fastsætte, at den 
person eller det foretagende, der påtager
sig ansvaret for formidleren, registrerer 
denne formidler.

Or. en

Ændringsforslag 54
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
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Artikel 3 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder ikke registrerer en 
forsikrings- eller genforsikringsformidler, 
medmindre de finder det godtgjort, at 
formidleren opfylder kravene i artikel 8.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder ikke registrerer en 
forsikrings- eller genforsikringsformidler, 
medmindre de finder det godtgjort, at 
formidleren opfylder kravene i artikel 8, 
eller at en anden formidler eller et andet 
selskab påtager sig ansvaret for at sikre, 
at formidleren opfylder disse krav i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, 
nr. 3.

Or. en

Ændringsforslag 55
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere skal kunne 
optage og udøve forsikrings- og 
genforsikringsformidling i Unionen i 
henhold til bestemmelserne om 
etableringsfrihed og fri udveksling af 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 56
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at oplyse de kompetente myndigheder a) bundne formidlere og
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om identiteten af de aktionærer eller 
selskabsdeltagere, både fysiske og 
juridiske personer, som besidder andele 
hos formidleren på over 10 %, samt 
størrelsen heraf

Or. en

Ændringsforslag 57
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at oplyse de kompetente myndigheder 
om identiteten af de personer, som har 
snævre forbindelser med forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren

b) formidlere, hvor en anden 
forsikringsenhed tager ansvaret for at
sikre, at formidleren opfylder disse krav i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, nr. 
3.
Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente 
myndigheder stiller krav om, at 
forsikrings- og genforsikringsformidlere ,
som er underlagt artikel 3, stk. 7, uden 
unødigt ophold informerer dem, såfremt 
oplysningerne i henhold til artikel 3, stk. 
7, litra a) og b), ændres

Or. en

Ændringsforslag 58
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere skal kunne 
optage og udøve forsikrings- og 
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genforsikringsformidling i 
Fællesskabet i henhold til 
bestemmelserne om etableringsfrihed 
og fri udveksling af tjenesteydelser.

Or. en

Begrundelse

Denne tidligere artikel 3.5 i IMD1 bør genindføres for at præcisere yderligere, at registrerede 
og erklærede formidlere må udøve deres virksomhed på tværs af grænserne i henhold til 
principperne om etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser, forudsat at de har 
underrettet de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 59
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 udgår
Erklæringsprocedure for accessorisk 
forsikringsformidling; erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde eller 
taksation
1. Registreringskravene i artikel 3 finder 
ikke anvendelse på en 
forsikringsformidler, der formidler 
forsikringer som et accessorisk aktivitet, 
forudsat at aktiviteterne opfylder følgende 
betingelser:
a) forsikringsformidleren udøver ikke 
forsikringsformidling som hovederhverv
b) forsikringsformidleren formidler kun 
visse forsikringsprodukter, som supplerer 
et produkt eller en tjenesteydelse, og 
angiver dem tydeligt i erklæringen
c) de pågældende forsikringsprodukter 
omfatter ikke livs- eller ansvarsforsikring, 
medmindre dækningen er forbundet med 
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hoveddækningen.
2. Registreringskravene i artikel 3 finder 
ikke anvendelse på forsikringsformidlere, 
hvis eneste virksomhed består i 
erhvervsmæssig administration af 
skadestilfælde eller taksation.
3. Forsikringsformidlere, som er omfattet 
af stk. 1 og 2, afgiver en erklæring til den 
kompetente myndighed i hjemlandet, 
hvorved den kompetente myndighed 
informeres om formidlerens identitet, 
adresse og erhvervsaktiviteter.
4. Formidlere, som er omfattet af stk. 1 og 
2, er omfattet af bestemmelserne i kapitel 
I, III, IV, V, VIII, IX og artikel 15 og 16.

Or. en

Begrundelse

I princippet bør formidlere registreres, og en mellemting mellem registrering og manglende 
registrering bør undgås. Det er ligeledes vanskeligt at se, at proceduren medfører en reel 
forenkling for de pågældende virksomheder, i lyset af at kravene i artikel 8 skal opfyldes.

Ændringsforslag 60
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de pågældende forsikringsprodukter 
omfatter ikke livs- eller ansvarsforsikring, 
medmindre dækningen er forbundet med 
hoveddækningen.

c) de pågældende forsikringsprodukter 
omfatter ikke livs- eller ansvarsforsikring, 
medmindre dækningen supplerer den 
tjenesteydelse eller det produkt, som 
forsikringsformidleren tilbyder som sit 
hovederhverv.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af betingelserne for at sikre en forenklet registreringsprocedure for accessoriske 
formidlere og give mulighed for en forholdsmæssig tilgang i de forskellige salgskanalers 
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registreringsprocedure. Den oprindelige ordlyd, "hoveddækningen", er tvetydig og 
understøttes ikke af en tydelig definition i lovforslaget.

Ændringsforslag 61
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 a
Formidlere, der er registreret under 
IMD1, behøver ikke registreres igen 
under IMD2.

Or. en

Begrundelse

De formidlere, som allerede er registreret under det tidligere direktiv, og som opfylder 
kravene om uddannelse og erfaring i det nye direktiv, bør registreres automatisk for at undgå 
en unødig administrativ byrde.

Ændringsforslag 62
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En forsikringsformidler udøver 
virksomhed med etableringsfrihed, 
såfremt han udøver sin virksomhed i et 
værtsland i en ikke afgrænset periode 
gennem en permanent tilstedeværelse i 
den pågældende medlemsstat.

Or. en
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Ændringsforslag 63
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere skal kunne 
optage og udøve forsikrings- og 
genforsikringsformidling i Unionen i 
henhold til bestemmelserne om 
etableringsfrihed og fri udveksling af 
tjenesteydelser. 

Or. en

Ændringsforslag 64
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. En registreret forsikrings- eller 
genforsikringsformidler udøver 
forsikringsformidling inden for den "frie 
udveksling af tjenesteydelser", hvis:
a) han udfører forsikrings- eller 
genforsikringsformidling med eller for en 
forsikringstager, som bor eller har 
hjemsted i en anden medlemsstat end 
formidlerens værtsland
b) enhver risiko, som skal forsikres, 
befinder sig i en anden medlemsstat end 
formidlerens værtsland
c) den skal stemme overens med artikel 6, 
stk. 1, og artikel 4.

Or. en
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Ændringsforslag 65
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en forsikringsformidlers primære 
forretningssted er beliggende i en anden
medlemsstat, kan den kompetente 
myndighed i den anden medlemsstat 
aftale med den kompetente myndighed i 
hjemlandet, at den handler, som om den 
var den kompetente myndighed i 
hjemlandet i forhold til de forpligtelser, 
der er omhandlet i kapitel VI, VII og VIII. 
I tilfælde af en sådan aftale underretter 
den kompetente myndighed i hjemlandet 
omgående forsikringsformidleren og 
EIOPA herom.

1. Den enkelte medlemsstat stiller krav 
om, at:

a) enhver forsikringsformidler, som er en 
juridisk person, skal have sit hovedkontor 
i samme medlemsstat som dens 
registrerede kontor, og den skal udøve 
virksomhed derfra
b) en forsikringsformidler, som ikke er en 
juridisk person, eller en 
forsikringsformidler, som er en juridisk 
person, men som i henhold til national 
lovgivning ikke har noget 
vedtægtsmæssigt hjemsted, har sit 
hovedkontor i en medlemsstat, hvor han 
faktisk udøver sin virksomhed.
Hvis en forsikringsformidlers primære 
forretningssted er beliggende i en anden 
medlemsstat, kan den kompetente 
myndighed i den anden medlemsstat 
aftale med den kompetente myndighed i 
hjemlandet, at den handler, som om den 
var den kompetente myndighed i 
hjemlandet i forhold til de forpligtelser, 
der er omhandlet i kapitel VI, VII og VIII. 
I tilfælde af en sådan aftale underretter 
den kompetente myndighed i hjemlandet 
omgående forsikringsformidleren og 
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EIOPA herom.

Or. en

Ændringsforslag 66
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis værtslandet har grund til at tro, at 
en forsikrings- eller 
genforsikringsformidler, der udøver 
virksomhed på dets område i henhold til 
reglerne om fri udveksling af 
tjenesteydelser eller gennem et driftssted, 
har tilsidesat forpligtelser i dette direktiv, 
forelægger værtslandet disse grunde for 
den kompetente myndighed i hjemlandet, 
som træffer de nødvendige 
foranstaltninger. Hvis forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren trods de 
foranstaltninger, der træffes af den 
kompetente myndighed i hjemlandet, 
fortsætter med at optræde på en måde, der 
klart skader værtslandets forbrugeres
interesser eller forsikrings- eller 
genforsikringsmarkedernes ordentlige 
funktion, gøres forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren til genstand for 
følgende foranstaltninger:

3. Hvis værtslandet har grund til at tro, at 
en forsikrings- eller 
genforsikringsformidler, der udøver 
virksomhed på dets område i henhold til 
reglerne om fri udveksling af 
tjenesteydelser eller gennem et driftssted, 
har tilsidesat forpligtelser i dette direktiv,
og såfremt værtslandet ikke har beføjelser 
i henhold til dette direktiv til at træffe 
foranstaltninger til at reagere på sådanne 
tilsidesættelser, forelægger værtslandet 
disse grunde for den kompetente 
myndighed i hjemlandet, som træffer de 
nødvendige foranstaltninger. Hvis 
forsikrings- eller genforsikringsformidleren 
trods de foranstaltninger, der træffes af den 
kompetente myndighed i hjemlandet, 
fortsætter med at optræde på en måde, der 
klart skader værtslandets forbrugeres 
interesser eller forsikrings- eller 
genforsikringsmarkedernes ordentlige 
funktion, gøres forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren til genstand for 
følgende foranstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 67
Othmar Karas

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan tilpasse kravene til 
viden og kunnen efter forsikrings- og 
genforsikringsformidlerens 
specifikke virksomhed og de aftaler, der 
formidles, særlig hvis formidleren har et 
andet hovederhverv end 
forsikringsformidling. I disse tilfælde må 
formidleren kun udøve 
forsikringsformidling, hvis en 
forsikringsformidler, der opfylder 
betingelserne i denne artikel, eller et 
forsikringsselskab påtager sig det fulde 
ansvar for formidlerens handlinger. 
Medlemsstaterne kan fastsætte, at 
forsikringsselskabet eller -formidleren i 
forbindelse med de i artikel 3, stk. 1, andet 
afsnit, omhandlede tilfælde skal 
kontrollere, at de pågældende formidleres 
viden og kunnen er i overensstemmelse 
med kravene i første afsnit i nærværende 
stykke, og om nødvendigt tilbyde sådanne 
formidlere en uddannelse, der modsvarer 
kravene i forbindelse med de aftaler, de 
formidler.

Medlemsstaterne skal tilpasse kravene til 
viden og kunnen efter forsikrings- og 
genforsikringsformidlerens 
specifikke virksomhed og de aftaler, der 
formidles, særlig hvis formidleren har et 
andet hovederhverv end 
forsikringsformidling.

Kravene til uddannelse og tilsyn i denne 
artikel bør ikke finde direkte anvendelse 
på de formidlere, som yder 
forsikringsformidling som en accessorisk 
aktivitet, men på de forsikringsselskaber 
eller andre formidlere, under hvis ansvar 
de udøver virksomhed, og som selv 
opfylder disse forpligtelser.
Medlemsstaterne kan fastsætte, at 
forsikringsselskabet eller -formidleren i 
forbindelse med de i artikel 3, stk. 1, andet 
afsnit, omhandlede tilfælde skal 
kontrollere, at de pågældende formidleres 
viden og kunnen er i overensstemmelse 
med kravene i første afsnit i nærværende 
stykke, og om nødvendigt tilbyde sådanne 
formidlere en uddannelse, der modsvarer 
kravene i forbindelse med de produkter, 
de formidler.
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Or. en

Begrundelse

Efter en ændring af de professionelle krav påtager det forsikringsselskab, som tegner en 
police, sig ikke kun det fulde ansvar for formidlerens handlinger, men er ligeledes ansvarlig 
for uddannelse af og tilsyn med den accessoriske formidler.

Ændringsforslag 68
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
skal have en erhvervsansvarsforsikring
eller en anden tilsvarende garanti, der 
dækker hele Unionens område, mod 
erstatningsansvar for pligtforsømmelse på 
mindst 1 120 000 EUR pr. skadestilfælde 
og på sammenlagt 1 680 000 EUR for alle 
skadestilfælde i løbet af et år, medmindre 
en sådan forsikring eller tilsvarende 
garanti i forvejen ydes af et forsikrings-
eller genforsikringsselskab eller et andet 
selskab, på hvis vegne forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren handler eller 
er bemyndiget til at handle, eller 
medmindre et sådant selskab har påtaget 
sig det fulde ansvar for formidlerens 
handlinger.

3. Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
skal have en erhvervsansvarsforsikring

eller en anden tilsvarende kaution i 
forhold til:
- omfanget af den formidling, de udøver
- om forsikringsformidlingen er deres 
hovederhverv og
- kompleksiteten af de produkter, de 
formidler.
Den skal dække hele Unionens område og 
yde kaution mod erstatningsansvar for 
pligtforsømmelse på mindst 
1 120 000 EUR pr. skadestilfælde og på 
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sammenlagt 1 680 000 EUR for alle 
skadestilfælde i løbet af et år, medmindre 
en sådan forsikring eller tilsvarende 
kaution i forvejen ydes af et forsikrings-
eller genforsikringsselskab eller et andet 
selskab, på hvis vegne forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren handler eller 
er bemyndiget til at handle, eller 
medmindre et sådant selskab har påtaget 
sig det fulde ansvar for formidlerens 
handlinger.

Or. en

Begrundelse

Der bør være en vis grad af forholdsmæssighed mellem forsikringsprodukternes kompleksitet 
og de erhvervsansvarsforsikringer, som formidlerne skal være i besiddelse af. Ordet "garanti" 
er en ret smal juridisk term, som bør ændres, så den omfatter tilsvarende instrumenter, f.eks. 
"kaution" (Tysk: Bürgschaft).

Ændringsforslag 69
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige standarder, således at 
det grundbeløb i euro, der er omhandlet i 
stk. 3 og 4, tilpasses med den procentvise 
ændring af ovennævnte indeks for 
perioden fra datoen for dette direktivs 
ikrafttræden til datoen for den første 
revision eller fra datoen for den seneste 
revision til den nye revision og rundes op 
til nærmeste hele euro.

udgår

Or. en

Begrundelse

I lyset af de nationale markeders meget forskellige karakter, er det yderst passende, at 
værtslande bør fastsætte niveauet for professionelle standarder.
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Ændringsforslag 70
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige standarder, således at 
det grundbeløb i euro, der er omhandlet i 
stk. 3 og 4, tilpasses med den procentvise 
ændring af ovennævnte indeks for 
perioden fra datoen for dette direktivs 
ikrafttræden til datoen for den første 
revision eller fra datoen for den seneste 
revision til den nye revision og rundes op 
til nærmeste hele euro.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 71
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen fem år efter datoen for 
dette direktivs ikrafttræden og 
resultaterne af de følgende revisioner, 
som finder sted fem år efter den 
foregående revision.

udgår

Or. en

Begrundelse

Skal sammenholdes med andre af MH's ændringsforslag til artikel 8.
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Ændringsforslag 72
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EIOPA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen fem år efter datoen for 
dette direktivs ikrafttræden og 
resultaterne af de følgende revisioner, 
som finder sted fem år efter den 
foregående revision.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 73
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 
1094/2010.

udgår

Or. en

Begrundelse

Skal sammenholdes med andre af MH's ændringsforslag til artikel 8.

Ændringsforslag 74
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 7 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EU) nr. 
1094/2010.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 75
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse
delegerede retsakter uddybes

udgår

a) begrebet formidlerens passende viden 
og kunnen i forbindelse med udøvelse af 
forsikringsformidling for kunder, som 
omhandlet i stk. 1
b) passende kriterier til fastlæggelse 
navnlig af de erhvervsmæssige 
kvalifikationer, erfaringer og 
kompetencer, som er nødvendige for at 
udøve forsikringsformidling
c) de foranstaltninger, som forsikrings- og 
genforsikringsformidlere med rimelighed 
kan forventes at træffe med henblik på at 
opdatere deres viden og kunnen gennem 
efteruddannelse for at bevare et passende 
præstationsniveau.

Or. en
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Ændringsforslag 76
Mitro Repo

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes

udgår

a) begrebet formidlerens passende viden 
og kunnen i forbindelse med udøvelse af 
forsikringsformidling for kunder, som 
omhandlet i stk. 1
b) passende kriterier til fastlæggelse 
navnlig af de erhvervsmæssige 
kvalifikationer, erfaringer og 
kompetencer, som er nødvendige for at 
udøve forsikringsformidling
c) de foranstaltninger, som forsikrings- og 
genforsikringsformidlere med rimelighed 
kan forventes at træffe med henblik på at 
opdatere deres viden og kunnen gennem 
efteruddannelse for at bevare et passende 
præstationsniveau.

Or. fi

Begrundelse

Indførelsen af mere detaljerede krav tilpasset national uddannelsespraksis og nationale 
uddannelseskrav bør høre til på nationalt niveau og ikke Kommissions-niveau.

Ændringsforslag 77
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 

udgår
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delegerede retsakter uddybes
a) begrebet formidlerens passende viden 
og kunnen i forbindelse med udøvelse af 
forsikringsformidling for kunder, som 
omhandlet i stk. 1
b) passende kriterier til fastlæggelse 
navnlig af de erhvervsmæssige 
kvalifikationer, erfaringer og 
kompetencer, som er nødvendige for at 
udøve forsikringsformidling
c) de foranstaltninger, som forsikrings- og 
genforsikringsformidlere med rimelighed 
kan forventes at træffe med henblik på at 
opdatere deres viden og kunnen gennem 
efteruddannelse for at bevare et passende 
præstationsniveau.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 290 i TEUF skal delegerede retsakter omhandle ikke-væsentlige aspekter 
af lovgivningstekster. De professionelle krav er imidlertid tydeligvis afgørende for 
nærværende retsakt. I stedet for at gøre dette direktiv til et instrument vedrørende 
minimumsharmonisering retter delegerede retsakter visse aspekter ved hjælp af instrumenter 
vedrørende maksimumsharmonisering. Ifølge artikel 8, stk. 1, i dette forslag skal 
medlemsstaterne fastlægge passende viden og kunnen, som en forsikringsformidler skal have.

Ændringsforslag 78
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres 
hensigtsmæssige, effektive uvildige og 
uafhængige udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse 
med tvister mellem forsikringsformidlere 
og deres kunder og mellem 
forsikringsselskaber og deres kunder, hvor 
det er hensigtsmæssigt ved brug af 
eksisterende organer. Medlemsstaterne 

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres 
hensigtsmæssige, effektive uvildige og 
uafhængige udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse 
med tvister mellem forsikringsformidlere 
og deres kunder og mellem 
forsikringsselskaber og deres kunder, hvor 
det er hensigtsmæssigt ved brug af 
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sikrer endvidere, at alle 
forsikringsselskaber og 
forsikringsformidlere deltager i 
procedurerne for udenretslig 
tvistbilæggelse, forudsat at følgende 
betingelser er opfyldt:

eksisterende organer.

Or. en

Begrundelse

Forslaget ville grundlæggende underminere forbrugerbeskyttelsen ved at kræve, at ATB-
afgørelser ikke skal være bindende for virksomheder. Hvis virksomhederne ikke risikerer at 
blive bundet, mindskes deres incitament til at nå frem til en formidlingsløsning betydeligt. I 
disse ændringsforslag foreslås det, at alle betingelser for ATB-ordninger i henhold til 
artikel 13 udelades. Dette vil give medlemsstaterne fleksibilitet til at vedtage ATB-ordninger, 
som passer til markedets og retssystemets særlige kendetegn.

Ændringsforslag 79
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres 
hensigtsmæssige, effektive uvildige og 
uafhængige udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse 
med tvister mellem forsikringsformidlere 
og deres kunder og mellem 
forsikringsselskaber og deres kunder, hvor 
det er hensigtsmæssigt ved brug af 
eksisterende organer. Medlemsstaterne 
sikrer endvidere, at alle 
forsikringsselskaber og 
forsikringsformidlere deltager i 
procedurerne for udenretslig 
tvistbilæggelse, forudsat at følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres 
hensigtsmæssige, effektive uvildige og 
uafhængige udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse 
med tvister mellem forsikringsformidlere 
og deres kunder og mellem 
forsikringsselskaber og deres kunder, hvor 
det er hensigtsmæssigt ved brug af 
eksisterende organer.

Or. en
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Ændringsforslag 80
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres 
hensigtsmæssige, effektive uvildige og 
uafhængige udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse 
med tvister mellem forsikringsformidlere 
og deres kunder og mellem 
forsikringsselskaber og deres kunder, hvor 
det er hensigtsmæssigt ved brug af 
eksisterende organer. Medlemsstaterne 
sikrer endvidere, at alle 
forsikringsselskaber og 
forsikringsformidlere deltager i 
procedurerne for udenretslig 
tvistbilæggelse, forudsat at følgende 
betingelser er opfyldt:

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres 
hensigtsmæssige, effektive uvildige og 
uafhængige udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse 
med tvister mellem forsikringsformidlere 
og deres kunder og mellem 
forsikringsselskaber og deres kunder, hvor 
det er hensigtsmæssigt ved brug af 
eksisterende organer.

Or. en

Begrundelse

Der oprettes klageprocedurer for udenretslig tvistbilæggelse for både formidlere og 
forsikringsselskaber samt kunder. Denne bestemmelse bør stemme overens med de seneste 
initiativer til et direktiv om alternativ tvistbilæggelse (ATB).

Ændringsforslag 81
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) proceduren fører ikke til bindende 
afgørelser

udgår

Or. en
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Begrundelse

Skal sammenholdes med andre af MH's ændringsforslag til artikel 13.

Ændringsforslag 82
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) proceduren fører ikke til bindende 
afgørelser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 83
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) proceduren fører ikke til bindende 
afgørelser

udgår

Or. en

Ændringsforslag 84
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
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Artikel 13 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Hvis en kunde indleder en alternativ 
tvistbilæggelsesprocedure under national 
lovgivning mod en forsikringsformidler 
eller et forsikringsselskab vedrørende 
rettigheder og forpligtelser under dette 
direktiv, skal forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet deltage i denne 
procedure.

Med henblik på dette direktivs anvendelse 
samarbejder de kompetente myndigheder 
med hinanden og med de organer, som er 
ansvarlige for de udenretslige 
klageprocedurer, der er omhandlet 
ovenfor, og i det omfang, det er tilladt i 
henhold til gældende EU-direktiver eller -
forordninger.

Or. en

Ændringsforslag 85
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fristen for domstolsprøvelse 
suspenderes under proceduren for 
alternativ tvistbilæggelse

udgår

Or. en

Begrundelse

Skal sammenholdes med andre af MH's ændringsforslag til artikel 13.

Ændringsforslag 86
Catherine Stihler
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Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fristen for domstolsprøvelse 
suspenderes under proceduren for 
alternativ tvistbilæggelse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 87
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fristen for domstolsprøvelse 
suspenderes under proceduren for 
alternativ tvistbilæggelse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 88
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forældelsesfristen for kravet 
suspenderes under proceduren

udgår

Or. en

Begrundelse

Skal sammenholdes med andre af MH's ændringsforslag til artikel 13.
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Ændringsforslag 89
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forældelsesfristen for kravet 
suspenderes under proceduren

udgår

Or. en

Ændringsforslag 90
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) forældelsesfristen for kravet 
suspenderes under proceduren

udgår

Or. en

Ændringsforslag 91
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) proceduren medfører ingen eller 
eventuelt moderate omkostninger

udgår

Or. en

Begrundelse

Skal sammenholdes med andre af MH's ændringsforslag til artikel 13.
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Ændringsforslag 92
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) proceduren medfører ingen eller 
eventuelt moderate omkostninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 93
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) proceduren medfører ingen eller 
eventuelt moderate omkostninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 94
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) parterne kan få adgang til proceduren 
på anden måde end med elektroniske 
midler

udgår

Or. en

Begrundelse

Skal sammenholdes med andre af MH's ændringsforslag til artikel 13.
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Ændringsforslag 95
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) parterne kan få adgang til proceduren 
på anden måde end med elektroniske 
midler

udgår

Or. en

Ændringsforslag 96
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) parterne kan få adgang til proceduren 
på anden måde end med elektroniske 
midler

udgår

Or. en

Ændringsforslag 97
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) midlertidige foranstaltninger er mulige 
i undtagelsestilfælde af hensyn til sagens 
hastende karakter.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Skal sammenholdes med andre af MH's ændringsforslag til artikel 13.

Ændringsforslag 98
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) midlertidige foranstaltninger er mulige 
i undtagelsestilfælde af hensyn til sagens 
hastende karakter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 99
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) midlertidige foranstaltninger er mulige 
i undtagelsestilfælde af hensyn til sagens 
hastende karakter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 100
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en kunde indleder en alternativ 
tvistbilæggelsesprocedure under national 
lovgivning mod en forsikringsformidler 
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eller et forsikringsselskab vedrørende
rettigheder og forpligtelser under dette 
direktiv, skal forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet deltage i denne 
procedure.

Or. en

Begrundelse

Skal sammenholdes med andre af MH's ændringsforslag til artikel 13.

Ændringsforslag 101
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 a) (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på dette direktivs anvendelse 
samarbejder de kompetente myndigheder 
med hinanden og med de organer, som er 
ansvarlige for de udenretslige 
klageprocedurer, der er omhandlet 
ovenfor, og i det omfang, det er tilladt i 
henhold til gældende EU-direktiver eller -
forordninger.

Or. en

Begrundelse

Skal sammenholdes med andre af MH's ændringsforslag til artikel 13.

Ændringsforslag 102
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at disse 
organer samarbejder om bilæggelse af 

udgår
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grænseoverskridende tvister.

Or. en

Ændringsforslag 103
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at disse organer
samarbejder om bilæggelse af 
grænseoverskridende tvister.

2. Med hensyn til B2C-transaktioner skal 
disse organer overholde Europa-
Parlamentet og Rådets direktiv 
XXX/XXXX/EU om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet.
Med henblik på anvendelse af dette 
direktiv sikrer medlemsstaterne, at disse 
organer og de kompetente myndigheder i 
forbindelse med bilæggelse af 
grænseoverskridende tvister samarbejder 
med hinanden og med de enheder, som er 
ansvarlige for udenretslige 
klageprocedurer i henhold til ovenstående 
og i det omfang, det er tilladt i henhold til 
gældende EU-direktiver og -forordninger.

Or. en

Begrundelse

Der oprettes klageprocedurer for udenretslig tvistbilæggelse for både formidlere og 
forsikringsselskaber samt kunder. Denne bestemmelse bør stemme overens med de seneste 
initiativer til et direktiv om alternativ tvistbilæggelse (ATB).

Ændringsforslag 104
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
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Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at 
forsikringsformidlere, der er etableret på 
deres område, oplyser forbrugerne om 
navn, adresse og websted for de ATB-
instanser de hører ind under, og som er 
kompetente til at behandle potentielle 
tvister mellem dem og forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 105
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Forsikringsformidlere inden for 
Unionen, som deltager i online og 
grænseoverskridende salg, oplyser 
forbrugerne om OTB-platformen, hvis det 
er relevant, og om deres e-mailadresse. 
Oplysningerne skal være varigt 
tilgængelige på en nem, direkte og 
fremtrædende måde på 
forsikringsformidlernes websteder, og, 
hvis tilbuddet fremsættes i en e-mail, eller 
tekstmeddelelsen sendes ad elektroniske 
vej, i den pågældende meddelelse. De skal 
omfatte et elektronisk link til OTB-
platformens hjemmeside. 
Forsikringsformidlere oplyser endvidere 
forbrugerne om OTB-platformen, når 
forbrugerne indgiver klager til 
forsikringsformidleren, en 
forbrugerklageordning, der drives af 
forsikringsformidleren, eller en 
virksomhedsombudsmand.

Or. en
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Ændringsforslag 106
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En forsikringsformidler anses kun for 
at yde uafhængig rådgivning, hvis 
formidleren i sine oplysninger til 
forbrugeren har anført dette.

Or. en

Begrundelse

Sidstnævnte stykke tilføjes for at præcisere, at "ikke-bundne" formidlere ikke i sig selv bør 
anses for at yde uafhængig rådgivning.

Ændringsforslag 107
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) formidleren yder rådgivning på basis af 
en objektiv analyse, eller

i) formidleren yder rådgivning på basis af 
en objektiv og uafhængig analyse, eller

Or. en

Begrundelse

Ordet uafhængig indsættes, da det er vigtigt, at forbrugerne er velinformerede om grundlaget 
for rådgivningen.

Ændringsforslag 108
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) formidleren ikke har en kontraktlig 
forpligtelse til udelukkende at benytte et 
eller flere forsikringsselskaber og ikke yder 
rådgivning på basis af en objektiv analyse. 
I så fald skal han meddele navnene på de 
forsikringsselskaber, han kan benytte og 
faktisk benytter

iii) formidleren ikke har en kontraktlig 
forpligtelse til udelukkende at benytte et 
eller flere forsikringsselskaber og ikke yder 
rådgivning på basis af en objektiv og 
uafhængig analyse. I så fald skal han 
meddele navnene på de 
forsikringsselskaber, han kan benytte og 
faktisk benytter

Or. en

Begrundelse

Ordet uafhængig indsættes, da det er vigtigt, at forbrugerne er velinformerede om grundlaget 
for rådgivningen.

Ændringsforslag 109
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvilken form for vederlag, der 
modtages i forbindelse med 
forsikringsaftalen

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er tilsyneladende en gentagelse af litra e).

Ændringsforslag 110
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvilken form for vederlag, der 
modtages i forbindelse med 
forsikringsaftalen

udgår

Or. en

Begrundelse

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Ændringsforslag 111
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis formidleren modtager et gebyr eller 
en form for provision, det samlede 
vederlag for de forsikringsprodukter, der 
tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det 
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget for hele gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to

udgår

Or. en
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Begrundelse

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Ændringsforslag 112
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis formidleren modtager et gebyr eller 
en form for provision, det samlede 
vederlag for de forsikringsprodukter, der 
tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det 
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget for hele gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to

f) om kilden til vederlaget i forbindelse 
med forsikringsaftalen er:

i) forsikringstageren
ii) forsikringsselskabet
iii) en anden forsikringsformidler
iv) en kombination af i), ii) og iii).

Or. xm

Begrundelse

Med hensyn til spørgsmålet om gennemsigtighed i forbindelse med gebyr og provisioner 
anses det, at en passende løsning kan være at oplyse både den anvendte aflønningsform og 
aflønningskilden.
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Ændringsforslag 113
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis formidleren modtager et gebyr eller 
en form for provision, det samlede
vederlag for de forsikringsprodukter, der 
tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det 
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget for hele gebyret eller 
provisionen eller kombinationen af de to

f) hvis formidleren modtager et gebyr, det 
samlede gebyr for de forsikringsprodukter, 
der tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det 
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget for hele gebyret

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer, at forbrugerne oplyses fuldt ud om gebyrer.

Ændringsforslag 114
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis provisionen udbetales på 
betingelse af, at de aftalte mål eller 
tærskler er nået for de forretninger, som 
formidleren har overdraget til et 
forsikringsselskab, målene eller 
tærsklerne samt de beløb, der skal 
udbetales, hvis de nås.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kunder bør ikke nægtes oplysninger om virksomhedernes vederlag, hvis det indgår i deres 
beslutningsproces – så vi støtter rådet fra EIOPA (CEIOPS) om, at Kommissionen bør 
vedtage en strategi for, hvordan kunderne får oplysninger om vederlag "på anmodning".
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Ændringsforslag 115
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis provisionen udbetales på 
betingelse af, at de aftalte mål eller 
tærskler er nået for de forretninger, som 
formidleren har overdraget til et 
forsikringsselskab, målene eller 
tærsklerne samt de beløb, der skal 
udbetales, hvis de nås.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis provisionen udbetales på 
betingelse af, at de aftalte mål eller 
tærskler er nået for de forretninger, som 
formidleren har overdraget til et 
forsikringsselskab, målene eller 
tærsklerne samt de beløb, der skal 
udbetales, hvis de nås.

udgår

Or. en

Begrundelse

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
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upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Ændringsforslag 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1, litra f), skal formidlere af 
andre forsikringsaftaler end aftaler i de 
klasser, der er omhandlet i bilag I til 
direktiv 2002/83/EF, inden indgåelse af 
sådanne forsikringsaftaler, hvis 
formidleren modtager et gebyr eller en 
provision, i fem år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttræden

udgår

a) give kunden information om beløbet 
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to, hvis kunden anmoder herom
b) oplyse kunden om, at han har ret til at 
anmode om den information, der er 
omhandlet i litra a).

Or. xm

Begrundelse

Med særlig henblik på bestemmelserne vedrørende placering af ikke-finansielle 
forsikringsprodukter opfordrer vi til at lade disse bestemmelser udgå, eftersom disse 
produkter ikke omfatter nogen investeringskomponent, og gebyrer og provisioner slet ikke har 
indflydelse på investeringerne.

Ændringsforslag 118
Othmar Karas
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Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1, litra f), skal formidlere af 
andre forsikringsaftaler end aftaler i de 
klasser, der er omhandlet i bilag I til 
direktiv 2002/83/EF, inden indgåelse af 
sådanne forsikringsaftaler, hvis 
formidleren modtager et gebyr eller en 
provision, i fem år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttræden

udgår

a) give kunden information om beløbet 
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to, hvis kunden anmoder herom
b) oplyse kunden om, at han har ret til at 
anmode om den information, der er 
omhandlet i litra a).

Or. en

Begrundelse

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Ændringsforslag 119
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1, litra f), skal formidlere af 
andre forsikringsaftaler end aftaler i de 
klasser, der er omhandlet i bilag I til 
direktiv 2002/83/EF, inden indgåelse af 
sådanne forsikringsaftaler, hvis 
formidleren modtager et gebyr eller en 
provision, i fem år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttræden

2. Hvis formidleren modtager en provision,
skal denne:

Or. en

Begrundelse

Kunder bør ikke nægtes oplysninger om virksomhedernes vederlag, hvis det indgår i deres 
beslutningsproces – så vi støtter rådet fra EIOPA (CEIOPS) om, at Kommissionen bør 
vedtage en strategi for, hvordan kunderne får oplysninger om vederlag "på anmodning".

Ændringsforslag 120
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsselskabet eller 
forsikringsformilderen skal også 
informere kunden om, hvilken form for 
variabelt vederlag selskabets eller 
formidlerens ansatte modtager for at 
formidle og administrere det pågældende 
forsikringsprodukt, og om 
beregningsgrundlaget herfor.

udgår

Or. en

Begrundelse

Begrænsningerne for oplysninger er særligt akutte med hensyn til variable vederlag. Løn- og 
bonusstrukturer varierer meget og er ofte komplicerede og potentielt vanskelige for kunderne 
af forstå. Endvidere udgør de potentielle interessekonflikter, som findes inden for direkte salg, 
ikke samme forbrugerrisiko som de interessekonflikter, som findes inden for salg gennem 
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formidlere.

Ændringsforslag 121
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsselskabet eller 
forsikringsformilderen skal også 
informere kunden om, hvilken form for 
variabelt vederlag selskabets eller 
formidlerens ansatte modtager for at 
formidle og administrere det pågældende 
forsikringsprodukt, og om 
beregningsgrundlaget herfor.

udgår

Or. xm

Begrundelse

Disse oplysninger medfører ikke nogen væsentlig fordel for kunden, når kunden skal træffe 
den endelige beslutning, men tilføjer derimod yderligere oplysninger forud for indgåelse af 
aftalen.

Ændringsforslag 122
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsselskabet eller 
forsikringsformilderen skal også 
informere kunden om, hvilken form for 
variabelt vederlag selskabets eller 
formidlerens ansatte modtager for at 
formidle og administrere det pågældende 
forsikringsprodukt, og om 
beregningsgrundlaget herfor.

udgår
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Or. en

Begrundelse

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Ændringsforslag 123
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis kunden foretager betalinger i 
henhold til forsikringsaftalen efter dens 
indgåelse, skal forsikringsselskabet eller –
formidleren også give oplysninger i 
overensstemmelse med denne artikel om 
sådanne betalinger.

udgår

Or. xm

Begrundelse

Disse oplysninger medfører ikke nogen væsentlig fordel for kunden, når kunden skal træffe 
den endelige beslutning, men tilføjer derimod yderligere oplysninger forud for indgåelse af 
aftalen.

Ændringsforslag 124
Othmar Karas

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis kunden foretager betalinger i 
henhold til forsikringsaftalen efter dens 
indgåelse, skal forsikringsselskabet eller –
formidleren også give oplysninger i 
overensstemmelse med denne artikel om 
sådanne betalinger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 125
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes:

udgår

a) passende kriterier for, hvordan kunden 
informeres om formidlerens vederlag –
herunder bundet provision, jf. stk. 1, litra 
f) og g), og stk. 2 i denne artikel
b) passende kriterier for fastlæggelse af 
navnlig beregningsgrundlaget for hele 
gebyret eller provisionen eller 
kombinationen af de to
c) de foranstaltninger, som 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber med rimelighed kan 
forventes at træffe for at informere 
kunden om vederlaget.

Or. en

Begrundelse

IMD2 bør have en klar og forståelig tekst for niveau 1, som er i strid med logikken i at give 
Kommissionen delegerede beføjelser.
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Ændringsforslag 126
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes:

udgår

a) passende kriterier for, hvordan kunden 
informeres om formidlerens vederlag –
herunder bundet provision, jf. stk. 1, litra 
f) og g), og stk. 2 i denne artikel
b) passende kriterier for fastlæggelse af 
navnlig beregningsgrundlaget for hele 
gebyret eller provisionen eller 
kombinationen af de to
c) de foranstaltninger, som 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber med rimelighed kan 
forventes at træffe for at informere 
kunden om vederlaget.

Or. en

Ændringsforslag 127
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes:

udgår

a) passende kriterier for, hvordan kunden 
informeres om formidlerens vederlag –
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herunder bundet provision, jf. stk. 1, litra 
f) og g), og stk. 2 i denne artikel
b) passende kriterier for fastlæggelse af 
navnlig beregningsgrundlaget for hele 
gebyret eller provisionen eller 
kombinationen af de to
c) de foranstaltninger, som 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber med rimelighed kan 
forventes at træffe for at informere 
kunden om vederlaget.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 290 i TEUF skal delegerede retsakter omhandle ikke-væsentlige aspekter 
af lovgivningstekster som anført i artikel 17, stk. 5. De særlige kriterier vedrørende 
oplysninger og beregning/fastsættelse af vederlag er imidlertid tydeligvis afgørende for 
nærværende retsakt. I stedet for at gøre dette direktiv til et instrument vedrørende 
minimumsharmonisering vil delegerede retsakter rette visse aspekter med instrumenter til en 
maksimumsharmonisering.

Ændringsforslag 128
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en konkret forsikringsaftale 
indgås, identificerer
forsikringsformidleren – herunder bundne 
formidlere – eller forsikringsselskabet, på 
basis af kundens egne oplysninger:

1. Inden en konkret forsikringsaftale 
indgås, specificerer
forsikringsformidleren – herunder bundne 
formidlere – eller forsikringsselskabet, på 
basis af kundens egne oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 129
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
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Artikel 18 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Inden en konkret forsikringsaftale 
indgås, identificerer 
forsikringsformidleren – herunder bundne 
formidlere – eller forsikringsselskabet, på 
basis af kundens egne oplysninger:

1. Inden en konkret forsikringsaftale 
indgås, identificerer 
forsikringsformidleren – herunder bundne 
formidlere – eller forsikringsselskabet, på 
basis af kundens egne oplysninger eller 
oplysninger om kunden:

Or. en

Ændringsforslag 130
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, litra a) og b), afpasses efter 
kompleksiteten af det forsikringsprodukt, 
der foreslås, og den finansielle risiko, som 
kunden udsættes for.

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, litra a) og b), afpasses efter 
kompleksiteten af det forsikringsprodukt, 
der foreslås, og den finansielle risiko, som 
kunden udsættes for samt salgskanalen.

Or. en

Ændringsforslag 131
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at 
de yder rådgivning på basis af en objektiv 
analyse, er de forpligtet til at yde denne 
rådgivning på grundlag af en analyse af et 
så stort antal af de på markedet disponible 
forsikringsaftaler, at de er i stand til ud fra 

3. Når forsikringsformidleren meddeler 
kunden, at de yder rådgivning på basis af 
en objektiv analyse, er de forpligtet til at 
yde denne rådgivning på grundlag af en 
analyse af et så stort antal af de på 
markedet disponible forsikringsaftaler, at 
de er i stand til ud fra faglige kriterier at 
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faglige kriterier at rådgive kunden om, 
hvilken forsikringsaftale der ville være 
egnet til at opfylde hans behov.

rådgive kunden om, hvilken 
forsikringsaftale der ville være egnet til at 
opfylde hans behov.

Or. xm

Begrundelse

Der opfordres til at lade henvisningen til forsikringsselskaber udgå i den del, der vedrører 
forsikringsrådgivning til kunden ydet af virksomheden på uafhængigt grundlag, da der er tale 
om en klar selvmodsigelse.

Ændringsforslag 132
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at 
de yder rådgivning på basis af en objektiv 
analyse, er de forpligtet til at yde denne 
rådgivning på grundlag af en analyse af et 
så stort antal af de på markedet disponible 
forsikringsaftaler, at de er i stand til ud fra 
faglige kriterier at rådgive kunden om, 
hvilken forsikringsaftale der ville være 
egnet til at opfylde hans behov.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 133
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden kontraktens indgåelse skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet, uanset om der ydes 

4. Inden kontraktens indgåelse skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet, uanset om der ydes 
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rådgivning, give kunden de relevante 
informationer om forsikringsproduktet i en 
form, som er forståelig, under hensyntagen 
til forsikringsproduktets kompleksitet og 
kundetypen, således at kunden kan træffe 
en informeret beslutning.

rådgivning, give kunden de relevante 
informationer om forsikringsproduktet i en 
form, som er forståelig, under hensyntagen 
til forsikringsproduktets kompleksitet og 
kundetypen, således at kunden kan træffe 
en informeret beslutning. Denne ydes via 
en standardiseret informationsformular 
på et forståeligt sprog og indeholdende de 
vigtigste informationer om 
forsikringsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 134
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Bestemmelserne i denne artikel finder 
ikke anvendelse på personer, som udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med 
forsikringsinvesteringsprodukter, der 
sælges af:
a) forsikringsformidlere
b) forsikringsselskaber.

Or. en

Begrundelse

Forsikringsformidling, som udøves i forbindelse med salg af forsikringsinvesteringsprodukter, 
er allerede omhandlet i kapitel VII. Den dermed forbundne egnetheds- og 
hensigtsmæssighedstest er ligeledes allerede gældende og behandles i artikel 25. Disse regler 
bør derfor ikke gentages.

Ændringsforslag 135
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
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Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsformidlere eller 
forsikringsselskaber, der udøver 
virksomhed i forbindelse med forsikring af 
store risici, er ikke forpligtet til at give den 
i artikel 16, 17 og 18 omhandlede 
information; det samme gælder 
genforsikringsformidlere og 
genforsikringsselskaber og i forhold til 
professionelle kunder, som omhandlet i 
bilaget.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 136
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstater, som opretholder eller 
indfører strengere bestemmelser for 
forsikringsformidlere, sikrer, at disse 
bestemmelser respekterer principperne om 
lige vilkår, og at den administrative byrde 
i forbindelse med disse bestemmelser står 
i et rimeligt forhold til 
forbrugerfordelene.

Or. en

Ændringsforslag 137
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
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Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader pakkesalg, 
men ikke kombinationssalg.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ingen tydelige beviser for, at det er til skade for forbrugerne at støtte et forbud mod 
kombinationsforsikringsprodukter, eftersom disse forslag ikke indgik i Kommissionens IMD-
høring og konsekvensanalyse.

Ændringsforslag 138
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader pakkesalg, 
men ikke kombinationssalg.

1. Medlemsstaterne tillader ikke urimelig 
handelspraksis som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/29/EF af 11. maj 2005 om 
virksomheders urimelige handelspraksis 
over for forbrugerne på det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 139
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne tillader pakkesalg, 
men ikke kombinationssalg.

1. Medlemsstaterne kan tillade pakkesalg, 
men ikke kombinationssalg.

Or. en
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Ændringsforslag 140
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes sammen med 
en anden tjenesteydelse eller et andet 
produkt i en pakke, skal 
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren tilbyde og
meddele kunden, at de forskellige 
komponenter i pakken kan købes separat, 
og fremlægge dokumentation for 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent i pakken, som kan 
købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

2. Når forsikring tilbydes sammen med en 
anden tjenesteydelse eller et andet produkt 
i en pakke, skal forsikringsselskabet, eller, 
hvis det er relevant, forsikringsformidleren 
meddele kunden, om de forskellige 
komponenter i pakken kan købes separat, 
og fremlægge dokumentation for 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent i pakken, som kan 
købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

Or. en

Begrundelse

Denne ordlyd bringer forslaget i overensstemmelse med tilgangen i MiFID.

Ændringsforslag 141
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt tilbydes sammen med 
en anden tjenesteydelse eller et andet 
produkt i en pakke, skal
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren tilbyde og 
meddele kunden, at de forskellige 
komponenter i pakken kan købes separat, 

2. Med hensyn til pakkesalg tilbyder
forsikringsselskabet, eller, hvis det er 
relevant, forsikringsformidleren kunden,
om de forskellige komponenter i pakken 
kan købes separat, og fremlægger i 
bekræftende fald dokumentation for 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent i pakken, som kan 
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og fremlægge dokumentation for 
omkostninger og afgifter i forbindelse med 
hver enkelt komponent i pakken, som kan 
købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat.

købes gennem eller fra selskabet eller 
formidleren separat på kundens 
anmodning.

Or. en

Begrundelse

Intermediaries should not be obliged to sell insurance products on a stand-alone basis when 
the insurance is ancillary to the main product or service. This would provide an inconsistency 
with existing legislation such as the Consumer Credit Directive (Directive 2008/48/EC of the 
European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for 
consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC). The bundling of insurance 
products with other products and services provides more cost-effective access to insurance 
and additional protection, resulting in greater choice and better conditions.

Ændringsforslag 142
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EIOPA udarbejder senest den 31. 
december [20XX] og ajourfører periodisk 
retningslinjer for vurdering af og tilsyn 
med krydssalg, idet myndigheden navnlig 
angiver, i hvilke situationer krydssalg ikke 
er forenelig med forpligtelserne i artikel 
16, 17 og 18 eller stk. 1 i denne artikel.

udgår

Or. en

Begrundelse

I lyset af de foreslåede ændringer til artikel 21 er dette ikke længere nødvendigt.

Ændringsforslag 143
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
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Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. EIOPA udarbejder senest den 31. 
december [20XX] og ajourfører periodisk 
retningslinjer for vurdering af og tilsyn 
med krydssalg, idet myndigheden navnlig 
angiver, i hvilke situationer krydssalg ikke 
er forenelig med forpligtelserne i artikel 
16, 17 og 18 eller stk. 1 i denne artikel.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 144
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Forslag til direktiv
Kapitel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

SUPPLERENDE KRAV TIL
KUNDEBESKYTTELSE I FORHOLD 
TIL 
FORSIKRINGSINVESTERINGSPRODU
KTER

KRAV TIL
FORBRUGERBESKYTTELSE I 
FORHOLD TIL 
FORSIKRINGSINVESTERINGSPRODU
KTER

Or. en

Ændringsforslag 145
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette kapitel stilles der supplerende 
krav til forsikringsformidling, som udøves 
i forbindelse med
forsikringsinvesteringsprodukter, der 
sælges af:

Dette kapitel erstatter artikel 15 til 18 i 
kapitel VI om
forsikringsinvesteringsprodukter, der 
sælges af:
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Or. xm

Begrundelse

I IMD2 bør det gøres klart, at salg af forsikringsinvesteringsprodukter ikke bør være 
underlagt det samlede sæt af supplerende adfærdsregler, da dette ville resultere i regler, der 
er strengere end bestemmelserne til regulering af salgspraksis for produkter under MiFID.

Ændringsforslag 146
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23, stk. 1 og 2, finder ligeledes 
anvendelse på forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, der udøver 
forsikringsformidling vedrørende alle 
forsikringsprodukter.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til MH's ændringsforslag vedrørende artikel 17 er oplysninger om vederlag af 
begrænset værdi i forhold til at håndtere interessekonflikter. Dette udvider reglerne om
interessekonflikter i artikel 23 til alle forsikringsprodukter.

Ændringsforslag 147
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23, stk. 1 og 2, finder ligeledes 
anvendelse på forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, der udøver 
forsikringsformidling vedrørende alle 
forsikringsprodukter.

Or. en
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Begrundelse

Reglerne om interessekonflikter bør være gældende for alle forsikringsprodukter.

Ændringsforslag 148
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23, stk. 1 og 2, finder ligeledes 
anvendelse på forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, der udøver 
forsikringsformidling vedrørende alle 
forsikringsprodukter. 

Or. en

Ændringsforslag 149
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan opretholde eller 
indføre bestemmelser om strengere krav 
til den i artikel 23, 24 og 25 omhandlede 
kundebeskyttelse, forudsat at disse 
bestemmelser er forenelige med EU-
retten. ESMA og EIOPA bør samarbejde 
om at opnå så stor en overensstemmelse 
som muligt mellem 
standardbestemmelserne om god 
forretningsskik for 
detailinvesteringsprodukter, som er 
omfattet af enten MiFID II-direktivet eller 
dette direktiv gennem retningslinjer.

Or. en
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Begrundelse

Med hensyn til MH's ændringsforslag vedrørende artikel 17 er oplysninger om vederlag af 
begrænset værdi i forhold til at håndtere interessekonflikter. Dette udvider reglerne om 
interessekonflikter i artikel 23 til alle forsikringsprodukter.

Ændringsforslag 150
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan opretholde eller 
indføre bestemmelser om strengere krav 
til den i artikel 23, 24 og 25 omhandlede 
kundebeskyttelse, forudsat at disse 
bestemmelser er forenelige med EU-
retten. ESMA og EIOPA bør samarbejde 
om at opnå så megen overensstemmelse 
som muligt mellem 
standardbestemmelserne om god 
forretningsskik for 
detailinvesteringsprodukter, som er 
omfattet af enten (MiFID II)-direktivet af 
eller dette direktiv gennem retningslinjer. 

Or. en

Ændringsforslag 151
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan opretholde eller 
indføre bestemmelser om strengere krav 
til den i artikel 23, 24 og 25 omhandlede 
kundebeskyttelse, forudsat at de er 
forenelige med EU-retten.
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Or. en

Begrundelse

Reglerne om interessekonflikter bør være gældende for alle forsikringsprodukter.

Ændringsforslag 152
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de forholdsregler, som
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet har truffet i 
overensstemmelse med artikel 15, 16 og 
17 for at styre interessekonflikter, ikke er 
tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at 
kunne sikre forebyggelse af risikoen for, 
at kunders eller potentielle kunders
interesser skades, skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet klart oplyse kunden 
om interessekonflikternes generelle 
karakter eller kilder, inden de påtager sig 
opgaver for kundens regning.

2. En forsikringsformidler eller et 
forsikringsselskab skal have og anvende 
effektive organisatoriske og 
administrative ordninger med henblik på 
at træffe sådanne rimelige 
foranstaltninger, som måtte være 
nødvendige for at hindre
interessekonflikter, der kan skade dets
kunders interesser.

Or. en

Begrundelse

Ændringen skal afstemme teksten med MiFID.

Ændringsforslag 153
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de forholdsregler, som 
forsikringsformidleren eller 

2. En forsikringsformidler eller et 
forsikringsselskab skal have og anvende 
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forsikringsselskabet har truffet i 
overensstemmelse med artikel 15, 16 og 
17 for at styre interessekonflikter, ikke er 
tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at 
kunne sikre forebyggelse af risikoen for, at 
kunders eller potentielle kunders interesser 
skades, skal forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet klart oplyse kunden 
om interessekonflikternes generelle 
karakter eller kilder, inden de påtager sig 
opgaver for kundens regning.

effektive organisatoriske og 
administrative ordninger med henblik på 
at træffe rimelige foranstaltninger, som 
måtte være nødvendige for at hindre 
interessekonflikter, der kan skade dets 
kunders interesser. Hvis de forholdsregler,
som forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet har truffet, ikke er 
tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at 
kunne sikre forebyggelse af risikoen for, at 
kunders eller potentielle kunders interesser 
skades, skal forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet klart oplyse kunden 
om interessekonflikternes generelle 
karakter og/eller kilder og de skridt, som 
kunden har taget til at mindske denne 
risiko.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende, at salgsstandarderne for forsikringsinvesteringsprodukter er konsekvente, 
uanset om disse produkter er finansielle instrumenter eller forsikringsinvesteringsprodukter. 
Dette skaber mindre forvirring og reducerer muligheden for reguleringsmæssig arbitrage, 
samtidig med at det beskytter forsikringstagerne yderligere. Det er derfor vigtigt, at IMD2-
teksten afspejler MiFID-teksten.

Ændringsforslag 154
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Oplysningerne skal:
a) gives på et varigt medium og
b) være tilstrækkeligt detaljerede i 
betragtning af kundetypen, så kunden kan 
tage en informeret beslutning med hensyn 
til den tjenesteydelse, som 
interessekonflikten opstår omkring.

Or. en
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Begrundelse

Det er afgørende, at salgsstandarderne for forsikringsinvesteringsprodukter er konsekvente, 
uanset om disse produkter er finansielle instrumenter eller forsikringsinvesteringsprodukter. 
Dette skaber mindre forvirring og reducerer muligheden for reguleringsmæssig arbitrage, 
samtidig med at det beskytter forsikringstagerne yderligere. Det er derfor vigtigt, at IMD2-
teksten afspejler MiFID-teksten.

Ændringsforslag 155
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at en 
forsikringsformidler eller et 
forsikringsselskab, når de udøver 
forsikringsformidling med eller for 
kunder, handler ærligt, redeligt og 
professionelt i deres kunders bedste 
interesse, og navnlig overholder de i 
denne artikel og i artikel 25 omhandlede 
principper.

udgår

Or. en

Begrundelse

Gentagelse af artikel 15.

Ændringsforslag 156
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Gennemførelsen af 
informationskravene i artikel 24 og 25 bør 
stå i et rimeligt forhold til, om kunden er 
professionel kunde som specificeret i 
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bilaget eller ikke.

Or. en

Begrundelse

De foreslåede ændringer til artikel 24 giver vejledning om anvendelsen af disse artikler med
hensyn til professionelle kunder og andre ændringer for at afstemme teksten med den 
nuværende tilgang i MiFID II.

Ændringsforslag 157
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Alle oplysninger, herunder 
markedsføringsmateriale, som 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet sender til kunder 
eller potentielle kunder, skal være reelle, 
klare og ikke-vildledende. 
Markedsføringsmateriale skal tydeligt 
fremstå som sådant.

udgår

Or. en

Begrundelse

Gentagelse af artikel 15.

Ændringsforslag 158
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet og deres 

a) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet og deres 
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tjenesteydelser. Når der ydes rådgivning, 
skal det af oplysningerne fremgå, om 
rådgivningen ydes på uafhængigt 
grundlag, og om den er baseret på en 
generel eller en mere begrænset analyse 
af markedet, samt om 
forsikringsformidleren eller
forsikringsselskabet vil give kunden en 
løbende vurdering af de anbefalede 
forsikringsprodukters egnethed

tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 159
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet og deres 
tjenesteydelser. Når der ydes rådgivning, 
skal det af oplysningerne fremgå, om 
rådgivningen ydes på uafhængigt grundlag, 
og om den er baseret på en generel eller en 
mere begrænset analyse af markedet, samt 
om forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet vil give kunden en 
løbende vurdering af de anbefalede 
forsikringsprodukters egnethed

a) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet og deres 
tjenesteydelser. Når der ydes rådgivning, 
skal det af oplysningerne fremgå, om 
rådgivningen ydes på uafhængigt grundlag, 
og om den er baseret på en generel eller en 
mere begrænset analyse af markedet, samt 
om forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet vil give kunden de
nyeste oplysninger om de anbefalede 
forsikringsprodukters egnethed

Or. en

Begrundelse

En løbende vurdering, dvs. gentagen obligatorisk rådgivning om forsikringsproduktet og dets 
hensigtsmæssighed, kan næppe lade sig gøre, mens de nyeste oplysninger om et produkt eller 
en tjenesteydelse på kundens anmodning er en nødvendig tjenesteydelse.

Ændringsforslag 160
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forsikringsprodukter og foreslåede 
investeringsstrategier. Dette bør omfatte 
relevant vejledning og relevante advarsler 
om de risici, der er forbundet med 
investering i de pågældende produkter 
eller i forbindelse med særlige 
investeringsstrategier

b) hvorvidt rådgivningen ydes uafhængigt 
på grundlag af en rimelig analyse på 
markedet eller på grundlag af en analyse 
af de produkter, som tilbydes af 
forsikringsselskabet; oplysningerne skal 
vise, om forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet giver kunden en 
løbende vurdering af, om det 
forsikringsprodukt, som anbefales 
kunden, er hensigtsmæssigt

Or. en

Ændringsforslag 161
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) omkostninger og dertil knyttede 
afgifter.

c) forsikringsprodukter under 
hensyntagen til kompleksiteten af 
forsikringsproduktet og kundetypen
(uanset om det er en forbruger). Dette bør 
omfatte relevant vejledning og relevante 
advarsler om de risici, der er forbundet 
med investering i disse produkter.

Or. en

Ændringsforslag 162
Othmar Karas

Forslag til direktiv
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Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De i denne artikel omhandlede 
oplysninger skal gives i en form, som er 
forståelig, på en sådan måde, at kunder 
eller potentielle kunder i rimeligt omfang 
kan forstå det specifikke tilbudte 
forsikringsprodukts art og risici og dermed 
træffe informerede 
investeringsbeslutninger. Disse oplysninger 
kan gives i et standardiseret format.

4. De i denne artikel omhandlede 
oplysninger skal gives i en form, som er 
forståelig, på en sådan måde, at kunder 
eller potentielle kunder i rimeligt omfang 
kan forstå det specifikke tilbudte type
forsikringsprodukts art og risici og dermed 
træffe informerede 
investeringsbeslutninger. Disse oplysninger 
kan gives i et standardiseret format.

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelse med teksten i MiFID II.

Ændringsforslag 163
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at 
forsikringsrådgivningen ydes på
uafhængigt grundlag, skal
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet:

5. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at 
forsikringsrådgivningen ydes uafhængigt, 
skal de relevante oplysninger i henhold til 
stk. 3 omfatte følgende, som gives forud 
for forsikringsrådgivningen:

Or. en

Ændringsforslag 164
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Forslag til direktiv
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Artikel 24 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vurdere et tilstrækkeligt stort antal af 
de forsikringsprodukter, der findes på 
markedet. Der skal være tale om 
forsikringsprodukter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de 
må ikke være begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet, og

a) den vifte af forsikringsprodukter, som
anbefalingen baseres på, og navnlig om 
udbuddet er begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med den forsikringsformidler,
som repræsenterer kunden, og

Or. en

Ændringsforslag 165
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vurdere et tilstrækkeligt stort antal af de
forsikringsprodukter, der findes på 
markedet. Der skal være tale om 
forsikringsprodukter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet, og

a) vurdere en vifte af forsikringsprodukter, 
der findes på markedet. Der skal være tale 
om forsikringsprodukter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet, og

Or. en

Ændringsforslag 166
Othmar Karas

Forslag til direktiv
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Artikel 24 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) vurdere et tilstrækkeligt stort antal af de
forsikringsprodukter, der findes på 
markedet. Der skal være tale om 
forsikringsprodukter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet, og

a) vurdere en vifte af forsikringsprodukter, 
der findes på markedet. Der skal være tale 
om forsikringsprodukter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
udstedere eller produktudbydere, og de må 
ikke være begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet, og

Or. en

Ændringsforslag 167
Othmar Karas, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de må ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Forbuddet mod at acceptere gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser fra tredjemand for 
uafhængig forsikringsrådgivning skaber ikke lige vilkår for alle salgskanaler. Det vil ikke 
medføre større gennemsigtighed eller forbrugerbeskyttelse, men eliminere disse salgskanaler 
og dermed skabe mindre konkurrence og højere priser for forbrugerne.
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Ændringsforslag 168
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de må ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

b) om kunden skal betale et gebyr for 
rådgivningen

Or. en

Ændringsforslag 169
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de må ikke acceptere eller modtage
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

b) de må ikke acceptere og beholde
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på tredjemands 
vegne, i forbindelse med leveringen af den 
pågældende tjenesteydelse til kunder.

Or. en

Ændringsforslag 170
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) om forsikringsformidleren modtager 
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gebyrer eller provisioner fra tredjepart i 
forbindelse med forsikringsaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 171
Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne kan indføre ekstra 
krav til forsikringsformidlere eller 
forsikringsselskaber, som meddeler 
kunden, at investeringsrådgivningen ydes 
på uafhængigt grundlag.

Or. en

Ændringsforslag 172
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33 
vedrørende foranstaltninger, der skal 
sikre, at forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber er i 
overensstemmelse med principperne i 
denne artikel, når de udøver 
forsikringsformidling med deres kunder. 
Disse delegerede retsakter skal fastsætte 
følgende:

udgår

a) den eller de til kunden eller den 
potentielle kunde tilbudte eller leverede 
tjenesteydelsers art, idet der tages hensyn 
til transaktionernes type, genstand, 
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omfang og hyppighed og
b) arten af de produkter, der tilbydes eller 
påtænkes, herunder de forskellige typer 
forsikringsprodukter.

Or. en

Begrundelse

Mandatet og målet for de delegerede retsakter er ikke defineret tydeligt.

Ændringsforslag 173
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tillader, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med 
salg, hvor der ikke ydes rådgivning, yder 
disse tjenesteydelser til deres kunder uden 
at skulle skaffe oplysningerne eller 
foretage vurderingen i henhold til stk. 2, 
såfremt alle følgende betingelser er 
opfyldt:
a) tjenesteydelser, hvor der ikke ydes 
rådgivning, henviser til 
forsikringsbaserede investeringer, som 
kun giver investeringseksponering for 
underliggende finansielle instrumenter, 
som betragtes som ikke-komplekse i 
overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, 
litra a), i direktiv 2004/37/EF, eller
b) produktet eller tjenesteydelsen ydes 
efter kundens eller den potentielle kundes 
udtrykkelige ønske
c) kunden eller den potentielle kunde er 
tydeligt blevet informeret om, at 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet i forbindelse med 
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denne tjenesteydelse ikke er forpligtet til 
at vurdere det tilbudte produkts egnethed 
eller hensigtsmæssighed, og
d) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet opfylder 
forpligtelserne i artikel 23.

Or. en

Begrundelse

Forsikringsselskaber og formidlere bør kunne sælge ikke-komplekse 
forsikringsinvesteringsprodukter uden at skulle vurdere kundens viden og erfaring, når 
forbrugere udtrykkeligt beslutter sig for, om de ønsker rådgivning om 
forsikringsinvesteringsprodukter. Dette skaber lige vilkår i forhold til ikke-
forsikringsinvesteringsprodukter.

Ændringsforslag 174
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tillader, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med 
salg, hvor der ikke ydes rådgivning, yder 
disse tjenesteydelser til deres kunder uden 
at skulle skaffe oplysningerne eller 
foretage vurderingen i henhold til stk. 2, 
såfremt alle følgende betingelser er 
opfyldt:
a) tjenesteydelser, hvor der ikke ydes 
rådgivning, henviser til 
forsikringsbaserede investeringer, som
i) kun giver investeringseksponering for 
underliggende finansielle instrumenter, 
som betragtes som ikke-komplekse i 
overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, 
litra a), i [direktiv 2004/37/EF*], eller
ii) omfatter en struktur, som gør det 
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vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko.
b) produktet eller tjenesteydelsen ydes på 
kundens eller den potentielle kundes 
initiativ
c) kunden eller den potentielle kunde er 
klart blevet underrettet om, at 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet ved ydelsen af 
tjenesteydelsen ikke har pligt til at vurdere 
det leverede eller tilbudte produkts 
egnethed eller hensigtsmæssighed, og at 
vedkommende derfor ikke nyder godt af 
den hermed forbundne beskyttelse, som 
reglerne om god forretningsskik giver; 
denne advarsel kan gives i et 
standardiseret format, og
d) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet opfylder 
forpligtelserne i artikel 23.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel skal afspejle beskyttelsen for ikke-forsikringsinvesteringer i MiFID II, men i 
praksis er den langt mere alvorlig. Den foreslåede tilføjelse vil give virksomheder mulighed 
for fortsat at sælge ikke-komplekse forsikringsinvesteringsprodukter uden at skulle vurdere 
kundens viden og erfaring. Forbrugerne får til gengæld lov at vælge, om de ønsker at tage 
imod rådgivning om forsikringsinvesteringsprodukter. Dette skaber lige vilkår i forhold til 
ikke-forsikringsinvesteringsprodukter.

Ændringsforslag 175
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tillader, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med 
salg, hvor der ikke ydes rådgivning, yder 
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disse tjenester til deres kunder uden at 
skulle skaffe oplysningerne eller foretage 
vurderingen i henhold til stk. 2, såfremt 
alle følgende betingelser er opfyldt:
a) tjenesteydelser, hvor der ikke ydes 
rådgivning, henviser til 
forsikringsbaserede investeringer, som 
kun giver investeringseksponering for 
underliggende finansielle instrumenter, 
som betragtes som ikke-komplekse i 
overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, 
litra a), i direktiv 2004/37/EF, eller
b) produktet eller tjenesteydelsen ydes 
efter kundens eller den potentielle kundes 
udtrykkelige ønske
c) kunden eller den potentielle kunde er 
tydeligt blevet informeret om, at 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet i forbindelse med 
denne tjenesteydelse ikke er forpligtet til 
at vurdere det tilbudte produkts egnethed 
eller hensigtsmæssighed, og
d) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet opfylder 
forpligtelserne i artikel 23.

Or. en

Begrundelse

Forsikringsselskaber og formidlere bør kunne sælge ikke-komplekse 
forsikringsinvesteringsprodukter uden at skulle vurdere kundens viden og erfaring, når 
forbrugere udtrykkeligt beslutter sig for, om de ønsker rådgivning om 
forsikringsinvesteringsprodukter. Dette skaber lige vilkår i forhold til ikke-
forsikringsinvesteringsprodukter.

Ændringsforslag 176
Othmar Karas

Forslag til direktiv
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Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres 
administrative sanktioner og 
foranstaltninger er effektive, 
forholdsmæssige og har afskrækkende 
virkning.

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres 
administrative sanktioner og 
foranstaltninger er effektive, 
forholdsmæssige og har afskrækkende 
virkning svarende til produktets eller 
tjenesteydelsens kompleksitet.

Or. en

Begrundelse

Sanktioner bør mere udtrykkeligt stå i forhold til kompleksiteten af de produkter eller 
tjenesteydelser, der formidles.

Ændringsforslag 177
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente 
myndighed uden unødig forsinkelse
offentliggør sanktioner eller 
foranstaltninger, der er pålagt som følge af 
overtrædelse af nationale bestemmelser 
vedtaget til gennemførelse af dette direktiv, 
herunder også oplysninger om 
overtrædelsens type og art og identiteten af 
de ansvarlige personer, medmindre 
offentliggørelsen udgør en alvorlig trussel 
for forsikrings- og 
genforsikringsmarkederne. Såfremt 
offentliggørelsen ville forvolde de 
involverede parter uforholdsmæssig stor 
skade, offentliggør de kompetente 
myndigheder sanktionerne anonymt.

Medlemsstaterne sikrer, at den kompetente 
myndighed uden unødig forsinkelse
informerer Kommissionen om sanktioner 
eller foranstaltninger, der er pålagt som 
følge af overtrædelse af nationale 
bestemmelser vedtaget til gennemførelse af 
dette direktiv, herunder også oplysninger 
om overtrædelsens type og art.

Or. en
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Begrundelse

Det vil uden tvivl være ekstremt vanskeligt at vurdere på forhånd, om en sådan 
offentliggørelse af sanktioner vil forvolde de involverede parter uforholdsmæssig stor skade. 
Ligeledes vil offentliggørelsen af sanktioner medføre dobbelt eksponering af de involverede 
personer, eftersom de ikke kun skal tackle selve sanktionen, men også får offentliggjort deres 
navn, typen af overtrædelse og sanktionen.

Ændringsforslag 178
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 8, 17, 23, 24
og 25.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23 og 25.

Or. en

Ændringsforslag 179
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 8, 17,
23, 24 og 25 tillægges Kommissionen for 
en ubegrænset periode fra datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

2. De delegerede beføjelser i artikel 23 og 
25 tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 180
Othmar Karas

Forslag til direktiv
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Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De delegerede beføjelser i artikel 8, 17, 
23, 24 og 25 kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. De delegerede beføjelser i artikel 23 og 
25 kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 181
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, 17, 23, 24 og 25 træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på 2 måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 2 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 23 og 25 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med 2 måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 182
Olle Schmidt
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Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fem år efter dette direktivs ikrafttræden 
tager Kommissionen direktivet op til 
revision. Revisionen skal omfatte en 
generel undersøgelse af, hvordan 
bestemmelserne i dette direktiv finder 
anvendelse i praksis, idet der tages hensyn 
til udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter samt erfaringer 
indhøstet i forbindelse med den praktiske 
anvendelse af dette direktiv og 
forordningen vedrørende dokumenter med 
central information til 
investeringsprodukter samt [MIFID II]. I 
forbindelse med revisionen skal det 
overvejes, om bestemmelserne i dette 
direktiv eventuelt skal udvides til at
omfatte produkter, som falder ind under 
direktiv 2003/41/EF. Revisionen omfatter 
også en særlig analyse af konsekvenserne 
af artikel 17, stk. 2, under hensyntagen til 
konkurrencen på markedet for 
formidlingstjenesteydelser i forbindelse 
med andre aftaler end aftaler i de klasser, 
der er omhandlet i bilag I til direktiv 
2002/83/EF, og konsekvenserne af de 
forpligtelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 2, for forsikringsformidlere, som er 
små og mellemstore virksomheder.

1. Fem år efter dette direktivs ikrafttræden 
tager Kommissionen efter at have hørt Det 
Fælles Udvalg af Europæiske 
Tilsynsmyndigheders omarbejdelse af
direktivet op til revision og forelægger en 
første rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet. Revisionen skal omfatte en generel 
undersøgelse af, hvordan bestemmelserne i 
dette direktiv finder anvendelse i praksis, 
idet der tages hensyn til udviklingen på 
markederne for detailinvesteringsprodukter 
samt erfaringer indhøstet i forbindelse med 
den praktiske anvendelse af dette direktiv 
og forordningen vedrørende dokumenter 
med central information til 
investeringsprodukter samt [MIFID II]. I 
forbindelse med revisionen skal det 
overvejes, om bestemmelserne i dette 
direktiv eventuelt skal udvides til at 
omfatte produkter, som falder ind under 
direktiv 2003/41/EF. Revisionen omfatter 
også en særlig analyse af konsekvenserne 
af artikel 17, stk. 2, under hensyntagen til 
konkurrencen på markedet for 
formidlingstjenesteydelser i forbindelse 
med andre aftaler end aftaler i de klasser, 
der er omhandlet i bilag I til direktiv 
2002/83/EF, og konsekvenserne af de 
forpligtelser, der er omhandlet i artikel 17, 
stk. 2, for forsikringsformidlere, som er 
små og mellemstore virksomheder.

Or. en


