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Τροπολογία 28
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό 
προϊόν και σχετικά με την αμοιβή που 
λαμβάνουν. Υπάρχει ανάγκη να 
καθιερωθεί η υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς των 
ευρωπαϊκών ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή 
κατά το προσυμβατικό στάδιο. 
Αποσκοπούν να δείξουν τη σχέση μεταξύ 
της ασφαλιστικής επιχείρησης και του 
διαμεσολαβητή (ενδεχομένως), καθώς και 
τη δομή και τη σύνθεση της αμοιβής των 
διαμεσολαβητών.

(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό 
προϊόν και σχετικά με την αμοιβή που 
λαμβάνουν. Υπάρχει ανάγκη να 
καθιερωθεί η υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς των 
ευρωπαϊκών ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή 
κατά το προσυμβατικό στάδιο. 
Αποσκοπούν να δείξουν τη σχέση μεταξύ 
της ασφαλιστικής επιχείρησης και του 
διαμεσολαβητή (ενδεχομένως), καθώς και 
τη δομή, τη φύση και τη σύνθεση της 
αμοιβής των διαμεσολαβητών.

Or. en

Τροπολογία 29
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό
προϊόν και σχετικά με την αμοιβή που 
λαμβάνουν. Υπάρχει ανάγκη να 
καθιερωθεί η υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών σχετικά με το καθεστώς των 

(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να 
παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των 
προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό 
προϊόν. Υπάρχει ανάγκη να καθιερωθεί η 
υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά 
με το καθεστώς των ευρωπαϊκών 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των 
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ευρωπαϊκών ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή 
κατά το προσυμβατικό στάδιο. 
Αποσκοπούν να δείξουν τη σχέση μεταξύ 
της ασφαλιστικής επιχείρησης και του 
διαμεσολαβητή (ενδεχομένως), καθώς και 
τη δομή και τη σύνθεση της αμοιβής των 
διαμεσολαβητών.

ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι εν λόγω 
πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στον 
καταναλωτή κατά το προσυμβατικό 
στάδιο. Αποσκοπούν να δείξουν τη σχέση 
μεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και 
του διαμεσολαβητή (ενδεχομένως), καθώς 
και τη δομή της αμοιβής των 
διαμεσολαβητών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 17.

Τροπολογία 30
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για τον μετριασμό των συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής 
δημοσιοποίηση της αμοιβής των 
διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. 
Κατά συνέπεια, για τα προϊόντα 
ασφάλισης ζωής, ο διαμεσολαβητής και ο 
υπάλληλος του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή ή της ασφαλιστικής 
επιχείρησης θα πρέπει να υποχρεούνται 
να ενημερώνουν τον πελάτη σχετικά με 
τις αποδοχές τους, πριν από την πώληση. 
Για τα άλλα ασφαλιστικά προϊόντα, για 
μεταβατική περίοδο 5 ετών, ο πελάτης 
πρέπει να ενημερώνεται για το δικαίωμά 
του να απαιτεί τις πληροφορίες αυτές, οι 
οποίες πρέπει να του παρέχονται κατόπιν 
αιτήσεως.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 17.

Τροπολογία 31
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Προκειμένου ο πελάτης να διαθέτει 
συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 
υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
που του παρέχονται, ανεξάρτητα από το 
αν ο πελάτης αγοράζει μέσω 
διαμεσολαβητή ή απευθείας από την 
ασφαλιστική επιχείρηση, και για να 
αποφεύγεται η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, ενθαρρύνοντας τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις να πωλούν 
απευθείας στους πελάτες και όχι μέσω 
διαμεσολαβητών, προκειμένου να 
αποφεύγονται απαιτήσεις πληροφόρησης, 
οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει 
επίσης να υποχρεούνται να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές 
στους πελάτες με τους οποίους 
ασχολούνται άμεσα στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σχετικά με την αμοιβή 
που εισπράττουν για την πώληση των 
ασφαλιστικών προϊόντων.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 17.

Τροπολογία 32
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis



PE504.096v01-00 6/100 AM\924646EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
διευκρινίζει τις ελάχιστες υποχρεώσεις των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σχετικά με 
τις πληροφορίες που παρέχουν στους 
πελάτες. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερες 
διατάξεις οι οποίες μπορούν να 
επιβάλλονται στους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις , ανεξαρτήτως των διατάξεων 
του κράτους μέλους καταγωγής τους , 
εφόσον ασκούν τις 
δραστηριότητες ασφαλιστικής
διαμεσολάβησης στην επικράτειά τους, 
υπό τον όρο ότι οι αυστηρότερες αυτές 
διατάξεις είναι σύμφωνες με το ενωσιακό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανόμενης της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο»). Ένα κράτος 
μέλος το οποίο προτίθεται να εφαρμόσει 
και εφαρμόζει τις διατάξεις που διέπουν 
τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και 
την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων, 
πέραν εκείνων που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από 
τις διατάξεις αυτές είναι αναλογικός για 
την προστασία των καταναλωτών. Χάριν 
της προστασίας των καταναλωτών και για 
την αποφυγή καταχρηστικών πωλήσεων 
των ασφαλιστικών προϊόντων, θα πρέπει 
να επιτρέπεται, στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν, κατ’ εξαίρεση, τις 
αυστηρότερες απαιτήσεις στους εν λόγω 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που 
ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής 

(40) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
διευκρινίζει τις ελάχιστες υποχρεώσεις των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σχετικά με 
τις πληροφορίες που παρέχουν στους 
πελάτες. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερες 
διατάξεις οι οποίες μπορούν να 
επιβάλλονται στους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις , ανεξαρτήτως των διατάξεων 
του κράτους μέλους καταγωγής τους , 
εφόσον ασκούν τις 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης στην επικράτειά τους, 
υπό τον όρο ότι οι αυστηρότερες αυτές 
διατάξεις είναι σύμφωνες με το ενωσιακό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανόμενης της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο»). Ένα κράτος 
μέλος το οποίο προτίθεται να εφαρμόσει 
και εφαρμόζει τις διατάξεις που διέπουν 
τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και 
την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων, 
πέραν εκείνων που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από 
τις διατάξεις αυτές είναι αναλογικός για 
την προστασία των καταναλωτών. Χάριν 
της προστασίας των καταναλωτών και για 
την αποφυγή καταχρηστικών πωλήσεων 
των ασφαλιστικών προϊόντων, θα πρέπει 
να επιτρέπεται, στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν τις αυστηρότερες απαιτήσεις 
στους εν λόγω ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές που ασκούν 
δραστηριότητα ασφαλιστικής 
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διαμεσολάβησης σε επικουρική βάση, αν 
το κρίνουν αναγκαίο και αναλογικό.

διαμεσολάβησης σε επικουρική βάση, αν 
το κρίνουν αναγκαίο και αναλογικό.

Or. en

Τροπολογία 33
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Οι πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων αποτελούν συνήθη στρατηγική 
των παρόχων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών λιανικής σε όλη την Ένωση. 
Μπορούν μεν να αποφέρουν οφέλη σε 
καταναλωτές, αλλά μπορούν επίσης να 
αντιπροσωπεύουν πρακτικές όπου το 
συμφέρον των καταναλωτών δεν 
λαμβάνεται επαρκώς υπόψη. 
Παραδείγματος χάριν, ορισμένες μορφές 
διασταυρούμενων πωλήσεων ή 
προϊόντων, συγκεκριμένα οι πρακτικές 
δέσμευσης όπου δύο ή περισσότερες 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πωλούνται 
ως δέσμη και τουλάχιστον μία εκ των εν 
λόγω υπηρεσιών ή προϊόντων δεν 
διατίθεται χωριστά, μπορούν να 
προκαλέσουν στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό και να επηρεάσουν 
αρνητικά την κινητικότητα των 
καταναλωτών και τη δυνατότητά τους να 
προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές. 
Ένα παράδειγμα πρακτικών δέσμευσης 
μπορεί να είναι η υποχρέωση για τον 
καταναλωτή στον οποίο παρέχεται 
ασφαλιστική υπηρεσία να ανοίξει 
τρεχούμενο λογαριασμό για την καταβολή 
των ασφαλίστρων, ή η υποχρέωση για τον 
καταναλωτή στον οποίο παρέχεται 
καταναλωτική πίστη για τη 
χρηματοδότηση αγοράς αυτοκινήτου να 
συνάψει σύμβαση ασφάλισης 
αυτοκινήτου για την ασφάλιση του 

(41) Οι πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων αποτελούν συνήθη στρατηγική 
των παρόχων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών λιανικής σε όλη την Ένωση.
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χρηματοδοτούμενου αυτοκινήτου. Ενώ οι 
πρακτικές ομαδοποίησης, όπου δύο ή 
περισσότερες χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες ή προϊόντα πωλούνται μεν ως 
δέσμη, αλλά κάθε υπηρεσία μπορεί 
επίσης να αγοραστεί χωριστά, μπορούν 
επίσης να προκαλέσουν στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισμό και να επηρεάσουν 
αρνητικά την κινητικότητα των πελατών 
και τη δυνατότητά τους να προβαίνουν σε 
τεκμηριωμένες επιλογές, τουλάχιστον 
παρέχουν στον πελάτη δυνατότητα 
επιλογής και, ως εκ τούτου, συνεπάγονται 
μικρότερο κίνδυνο όσον αφορά τη 
συμμόρφωση των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών με τις υποχρεώσεις τους 
βάσει της παρούσας οδηγίας. Η χρήση 
των πρακτικών αυτών θα πρέπει να 
αξιολογείται με προσοχή, προκειμένου να 
προωθείται ο ανταγωνισμός και οι 
επιλογές των καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας επί του άρθρου 21.

Τροπολογία 34
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Οι συμβάσεις ασφάλισης που 
αφορούν επενδύσεις συχνά διατίθενται 
στους πελάτες ως πιθανές εναλλακτικές 
λύσεις ή υποκατάστατα προϊόντα 
επενδύσεων που υπόκεινται στην οδηγία 
[MiFID ΙΙ]17. Για να διασφαλιστεί μια 
συνεπής προστασία των επενδυτών και να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος ενός ρυθμιστικού 
αρμπιτράζ, είναι σημαντικό τα επενδυτικά 
προϊόντα λιανικής (επενδυτικά 

(42) Οι συμβάσεις ασφάλισης που 
αφορούν επενδύσεις συχνά διατίθενται 
στους πελάτες ως πιθανές εναλλακτικές 
λύσεις ή υποκατάστατα προϊόντα 
επενδύσεων που υπόκεινται στην οδηγία 
[MiFID II]17 . Για να διασφαλιστεί μια 
συνεπής προστασία των επενδυτών και να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος ενός ρυθμιστικού 
αρμπιτράζ, είναι σημαντικό τα επενδυτικά 
προϊόντα λιανικής (επενδυτικά 
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ασφαλιστικά προϊόντα, όπως ορίζονται 
στον κανονισμό σχετικά με τα έγγραφα 
βασικών πληροφοριών για τα επενδυτικά 
προϊόντα) να υπόκεινται στα ίδια πρότυπα 
επαγγελματικής δεοντολογίας: παροχή 
κατάλληλων πληροφοριών, κατάλληλος 
χαρακτήρας των παρεχόμενων συμβουλών 
και περιορισμοί στις αντιπαροχές, καθώς 
και απαιτήσεις για τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων, και στην 
περίπτωση των ανεξάρτητων συμβούλων, 
περιορισμοί σχετικά με τη μορφή της 
αμοιβής. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) θα 
πρέπει να συνεργαστούν για να επιτύχουν, 
μέσω κατευθυντήριων γραμμών, τη 
μεγαλύτερη δυνατή συνοχή των προτύπων 
επαγγελματικής δεοντολογίας για τα 
επενδυτικά προϊόντα λιανικής που 
διέπονται είτε από την οδηγία [MiFID II] 
είτε από την παρούσα οδηγία. Για τα 
επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα, τα 
πρότυπα της παρούσας οδηγίας που 
ισχύουν για όλες τις ασφαλιστικές 
συμβάσεις (κεφάλαιο VII της παρούσας 
οδηγίας), και τα ενισχυμένα πρότυπα για 
τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα είναι 
σωρευτικά. Ως εκ τούτου, πρόσωπα που 
ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε σχέση με επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
δεοντολογίας που ισχύουν για όλες τις 
ασφαλιστικές συμβάσεις, καθώς και με τα 
ενισχυμένα πρότυπα που ισχύουν για τα 
επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα.

ασφαλιστικά προϊόντα, όπως ορίζονται 
στον κανονισμό σχετικά με τα έγγραφα 
βασικών πληροφοριών για τα επενδυτικά 
προϊόντα) να υπόκεινται στα ίδια πρότυπα 
επαγγελματικής δεοντολογίας: παροχή 
κατάλληλων πληροφοριών, κατάλληλος 
χαρακτήρας των παρεχόμενων συμβουλών 
και περιορισμοί στις αντιπαροχές, καθώς 
και απαιτήσεις για τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων, και στην 
περίπτωση των ανεξάρτητων συμβούλων, 
περιορισμοί σχετικά με τη μορφή της 
αμοιβής. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών 
Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) και η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) θα 
πρέπει να συνεργαστούν για να επιτύχουν, 
μέσω κατευθυντήριων γραμμών, τη 
μεγαλύτερη δυνατή συνοχή των προτύπων 
επαγγελματικής δεοντολογίας για τα 
επενδυτικά προϊόντα λιανικής που 
διέπονται είτε από την οδηγία [MiFID II] 
είτε από την παρούσα οδηγία. Για τα 
επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα, τα 
πρότυπα της παρούσας οδηγίας που 
ισχύουν για όλες τις ασφαλιστικές 
συμβάσεις (κεφάλαιο VI της παρούσας 
οδηγίας), και τα ενισχυμένα πρότυπα για 
τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα είναι 
σωρευτικά. Ως εκ τούτου, πρόσωπα που 
ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε σχέση με επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
δεοντολογίας που ισχύουν για όλες τις 
ασφαλιστικές συμβάσεις, καθώς και με τα 
ενισχυμένα πρότυπα που ισχύουν για τα 
επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 35
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης σχετικά με τις 
λεπτομέρειες που αφορούν τις έννοιες των 
επαρκών γνώσεων και ικανοτήτων του 
διαμεσολαβητή, τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων, τις 
υποχρεώσεις του κώδικα δεοντολογίας 
όσον αφορά τις δέσμες επενδυτικών 
ασφαλιστικών προϊόντων λιανικής και τις 
διαδικασίες και τα έντυπα για τη 
διαβίβαση πληροφοριών σε σχέση με τις 
κυρώσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, όταν προετοιμάζει και 
συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 36
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Μέσω των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 
291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα 
άρθρα 10 έως 15 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού 

διαγράφεται
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής 
(Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων), η Επιτροπή 
θα πρέπει να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο [8] 
σχετικά με τις έννοιες των επαρκών 
γνώσεων και ικανοτήτων του 
διαμεσολαβητή, στα άρθρα [17 και 23] 
σχετικά με τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων και στα 
άρθρα [24 και 25] σχετικά με τις 
υποχρεώσεις του κώδικα δεοντολογίας 
όσον αφορά τις δέσμες επενδυτικών 
ασφαλιστικών προϊόντων λιανικής, 
καθώς και εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο [30] 
σχετικά με τις διαδικασίες και τα έντυπα 
για τη διαβίβαση πληροφοριών σε σχέση 
με τις κυρώσεις. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις και τα 
εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα θα πρέπει 
να καταρτισθούν υπό μορφή σχεδίου από 
την ΕΑΑΕΣ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας επί σχετικών άρθρων.

Τροπολογία 37
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
κανόνες όσον αφορά την ανάληψη και 
άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων 
της κατ’ επάγγελμα διαχείρισης 

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
όσον αφορά την ανάληψη και άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης, από 
φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι 
εγκατεστημένα ή επιθυμούν να είναι 
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περιπτώσεων ζημιών και του 
διακανονισμού ζημιών, από φυσικά και 
νομικά πρόσωπα τα οποία είναι 
εγκατεστημένα ή επιθυμούν να είναι 
εγκατεστημένα σε κράτος μέλος.

εγκατεστημένα σε κράτος μέλος.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των δραστηριοτήτων διακανονισμού ζημιών και 
πραγματογνωμοσύνης δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες, επειδή εισάγει στο σενάριο της διανομής 
ασφαλιστικών προϊόντων μια νέα σειρά στοιχείων των οποίων ο επαγγελματικός χαρακτήρας 
δεν έχει σχέση με την εν λόγω δραστηριότητα.

Τροπολογία 38
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική 
προς τα αγαθά που παρέχονται από 
οποιονδήποτε προμηθευτή, εφόσον η εν 
λόγω ασφάλιση καλύπτει τον κίνδυνο 
βλάβης, απώλειας ή ζημίας των αγαθών 
που παρέχει ο προμηθευτής αυτός· 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάκριση μεταξύ υπηρεσιών και αγαθών θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω 
ανάλυσης.

Τροπολογία 39
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική 
προς τα αγαθά που παρέχονται από 
οποιονδήποτε προμηθευτή, εφόσον η εν 
λόγω ασφάλιση καλύπτει τον κίνδυνο 
βλάβης, απώλειας ή ζημίας των αγαθών 
που παρέχει ο προμηθευτής αυτός·

ε) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική 
προς τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από οποιονδήποτε 
προμηθευτή, εφόσον η εν λόγω ασφάλιση 
καλύπτει τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας ή 
ζημίας των αγαθών που παρέχει ο 
προμηθευτής αυτός· την αδυναμία 
εκπλήρωσης πλήρως ή εν μέρει 
συμβατικής υποχρέωσης που σχετίζεται 
με τα εν λόγω αγαθά και τις υπηρεσίες σε 
περίπτωση θανάτου, αναπηρίας ή 
ανεργίας·
Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης πρέπει 
να ενημερωθεί ότι η πώληση 
συμπληρωματικής ασφάλισης προς αυτόν 
αποτελεί μη νομοθετικά κατοχυρωμένη 
δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 40
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) το ποσό των ετήσιων ασφαλίστρων για 
την ασφαλιστική σύμβαση, μετατρεπόμενο 
σε ετήσιο ποσό, δεν υπερβαίνει τα 600 
ευρώ.

στ) το ποσό των ετήσιων ασφαλίστρων για 
την ασφαλιστική σύμβαση, μετατρεπόμενο 
σε ετήσιο ποσό, δεν υπερβαίνει τα 600 
ευρώ.

Η ΕΑΑΕΣ αναθεωρεί το ποσό που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
στ) περιοδικά, προκειμένου να 
λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη του 
ευρωπαϊκού δείκτη τιμών καταναλωτή, 
όπως δημοσιεύεται από την Eurostat. Η 
πρώτη αναθεώρηση πραγματοποιείται 
πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας και κάθε 
μετέπειτα αναθεώρηση πραγματοποιείται 
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πέντε έτη μετά την προηγούμενη.
Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών προτύπων για την 
προσαρμογή του βασικού ποσού σε ευρώ 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
στοιχείο στ), κατά το ποσοστό μεταβολής 
του προαναφερόμενου δείκτη κατά την 
περίοδο μεταξύ της έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας και της ημερομηνίας 
της πρώτης αναθεώρησης ή μεταξύ της 
ημερομηνίας της τελευταίας 
αναθεώρησης και της ημερομηνίας της 
νέας αναθεώρησης, και με 
στρογγυλοποίηση στο επόμενο ακέραιο 
ευρώ.
Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή πέντε έτη από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 
και κάθε μετέπειτα αναθεώρηση πέντε 
έτη μετά την προηγούμενη.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εγκρίνει τα εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με το άρθρο 15 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Or. en

Τροπολογία 41
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης , σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής 
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως 
σε περίπτωση επέλευσης του 

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης , σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής 
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως 
σε περίπτωση επέλευσης του 
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ασφαλιστικού κινδύνου, και η 
δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και 
διακανονισμού ζημιών. Οι δραστηριότητες 
αυτές θεωρούνται επίσης ως ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση όταν αναλαμβάνονται από 
ασφαλιστική επιχείρηση χωρίς την 
παρέμβαση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

ασφαλιστικού κινδύνου, και η 
δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και 
διακανονισμού ζημιών. Οι δραστηριότητες 
αυτές θεωρούνται επίσης ως ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση όταν αναλαμβάνονται από 
ασφαλιστική επιχείρηση χωρίς την 
παρέμβαση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. 
Η σύγκριση πληροφοριών σχετικά με 
ασφαλιστικά προϊόντα και τιμές σε 
δικτυακό τόπο θα πρέπει να θεωρείται 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Or. en

Τροπολογία 42
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης, σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής 
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως 
σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου, και η 
δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και 
διακανονισμού ζημιών. Οι 
δραστηριότητες αυτές θεωρούνται επίσης 
ως ασφαλιστική διαμεσολάβηση όταν 
αναλαμβάνονται από ασφαλιστική 
επιχείρηση χωρίς την παρέμβαση 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. 

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης, σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής 
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως 
σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου· οι δραστηριότητες 
αυτές θεωρούνται ως 
δραστηριότητες παροχής συμβουλών, 
πρότασης ή προπαρασκευής σύναψης 
συμβάσεων ασφάλισης ή σύναψής τους,
θεωρούνται επίσης ως ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση όταν ολοκληρώνονται από 
υπάλληλο της ασφαλιστικής επιχείρησης 
σε άμεση επαφή με τον πελάτη χωρίς την 
παρέμβαση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Or. xm
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Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή των δραστηριοτήτων «κατ’ επάγγελμα διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και 
διακανονισμού ζημιών» στον ορισμό της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης δεν είναι σωστή, 
επειδή πρόκειται για δραστηριότητες που δεν έχουν καμία σχέση με τη δραστηριότητα 
διαμεσολάβησης. 

Τροπολογία 43
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
εφαρμόζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας 
και ότι ο καταναλωτής μπορεί να 
επωφεληθεί από συγκρίσιμα πρότυπα, 
έχει ουσιώδη σημασία η παρούσα οδηγία 
να προωθεί ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού και ανταγωνισμό υπό 
ίσους όρους μεταξύ των διαμεσολαβητών 
είτε είναι συνδεδεμένοι με ασφαλιστική 
επιχείρηση είτε όχι. Οι καταναλωτές 
επωφελούνται εάν τα ασφαλιστικά 
προϊόντα αποτελούν αντικείμενο 
διαμεσολάβησης μέσω διαφόρων διαύλων 
και διαμεσολαβητών με διαφορετικές 
μορφές συνεργασίας με ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτές εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες 
για την προστασία των καταναλωτών. 
Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι εν 
λόγω πτυχές από τα κράτη μέλη κατά την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 44
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. ως «συνδεδεμένος ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής» νοείται κάθε πρόσωπο 
το οποίο ασκεί δραστηριότητα 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ 
ονόματος και για λογαριασμό 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή 
περισσοτέρων της μιας ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων, ή ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών, και ενεργεί υπό την 
πλήρη ευθύνη των εν λόγω ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών, υπό την προϋπόθεση 
ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές υπό 
την πλήρη ευθύνη των οποίων ενεργεί το 
πρόσωπο δεν ενεργούν οι ίδιοι υπό την 
ευθύνη άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης 
ή άλλου διαμεσολαβητή

8. ως «συνδεδεμένος ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής» νοείται κάθε πρόσωπο 
το οποίο ασκεί δραστηριότητα 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ 
ονόματος και για λογαριασμό 
ασφαλιστικής επιχείρησης σε περίπτωση 
μη ανταγωνιστικών ασφαλιστικών 
προϊόντων, και ο οποίος δρα υπό την 
πλήρη ευθύνη των εν λόγω ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων για τα προϊόντα που τις 
αφορούν, αντίστοιχα·

Or. xm

Justification

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.

Τροπολογία 45
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. ως «συνδεδεμένος ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής» νοείται κάθε πρόσωπο 
το οποίο ασκεί δραστηριότητα 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ 
ονόματος και για λογαριασμό 

8. ως «συνδεδεμένος ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής» νοείται κάθε πρόσωπο 
το οποίο ασκεί δραστηριότητα 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εξ 
ονόματος και για λογαριασμό 
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ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσοτέρων 
της μιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ή 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, και 
ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη των εν λόγω 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές υπό την πλήρη ευθύνη 
των οποίων ενεργεί το πρόσωπο δεν 
ενεργούν οι ίδιοι υπό την ευθύνη άλλης 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή άλλου 
διαμεσολαβητή ·

ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσοτέρων 
της μιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ή 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, και 
ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη των εν λόγω 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας διαμεσολαβητής είναι συνδεδεμένος ανεξάρτητα από τις δυνατότητες της οντότητας με την 
οποία είναι συνδεδεμένος. Ο όρος πρέπει, επίσης, να προσαρμοστεί στον ορισμό που παρέχεται 
σε προηγούμενη νομοθεσία, όπως στην προτεινόμενη διατύπωση της πρότασης οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα 
κατοικίας, COM(2011) 142 τελικό (CARRP).

Τροπολογία 46
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. ως «συμβουλή» νοείται η παροχή 
σύστασης σε πελάτη, είτε κατόπιν 
αιτήματός τους είτε με πρωτοβουλία της 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή·

9. ως «συμβουλή» νοείται η παροχή 
προσωπικής σύστασης σε πελάτη, είτε 
κατόπιν αιτήματός τους είτε με 
πρωτοβουλία της ασφαλιστικής 
επιχείρησης ή του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή, και αποτελεί χωριστή 
δραστηριότητα από τη διαμεσολάβηση 
για ασφαλιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή προσωπικής σύστασης διαχωρίζεται από τη διαμεσολάβηση για ασφαλιστικά 
προϊόντα ή υπηρεσίες. Η εν λόγω αποσαφήνιση επιτρέπει τη συνοχή με προηγούμενη νομοθεσία 
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για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως η CARRP και η MiFID II.

Τροπολογία 47
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. ως «συμβουλή» νοείται η παροχή 
σύστασης σε πελάτη, είτε κατόπιν 
αιτήματός τους είτε με πρωτοβουλία της 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή·

9. ως «συμβουλή» νοείται η παροχή 
προσωπικής σύστασης σε πελάτη, είτε 
κατόπιν αιτήματός τους είτε με 
πρωτοβουλία της ασφαλιστικής 
επιχείρησης ή του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως «συμβουλή» πρέπει να νοείται η παροχή σύστασης που έχει προσαρμοστεί σε έναν μόνο 
πελάτη για ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα προϊόντα. Ο ορισμός πρέπει να ευθυγραμμιστεί με 
τον ίδιο όρο στην MiFID και την οδηγία σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα 
κατοικίας.

Τροπολογία 48
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. ως «ενδεχόμενη προμήθεια» νοείται η 
αμοιβή υπό μορφή προμήθειας της οποίας 
το πληρωτέο ποσό βασίζεται στην 
επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων που 
αφορούν επιχειρηματικές πράξεις στις 
οποίες προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή.

10. ως «ενδεχόμενη προμήθεια» νοείται η 
αμοιβή υπό μορφή προμήθειας η οποία 
βασίζεται στην επίτευξη των 
προσυμφωνηθέντων στόχων ή 
κατώτατων ορίων που αφορούν τον όγκο 
επιχειρηματικών πράξεων στις οποίες 
προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή,

Or. en
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Τροπολογία 49
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) ως «πρακτική δέσμευσης» νοείται η 
παροχή μιας ή περισσοτέρων 
επικουρικών υπηρεσιών με μια 
ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα προϊόν σε 
μία δέσμη, όπου η εν λόγω ασφαλιστική 
υπηρεσία ή το προϊόν δεν διατίθεται 
χωριστά στον καταναλωτή·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογίες του Malcolm Harbou (MH) επί του άρθρου 21

Τροπολογία 50
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) ως «πρακτική δέσμευσης» νοείται η 
παροχή μιας ή περισσοτέρων επικουρικών 
υπηρεσιών με μια ασφαλιστική υπηρεσία ή 
ένα προϊόν σε μία δέσμη, όπου η εν λόγω 
ασφαλιστική υπηρεσία ή το προϊόν δεν 
διατίθεται χωριστά στον καταναλωτή·

(19) ως «πρακτική δέσμευσης» νοείται η 
παροχή μιας ή περισσοτέρων επικουρικών 
υπηρεσιών με μια ασφαλιστική υπηρεσία ή 
ένα προϊόν σε μία δέσμη, όπου η εν λόγω 
ασφαλιστική υπηρεσία ή το προϊόν δεν 
διατίθεται χωριστά στον καταναλωτή· η 
πρακτική δέσμευσης δεν σημαίνει 
προσφορά «à la carte» ενός ή 
περισσότερων του ενός ασφαλιστικών 
προϊόντων ή υπηρεσιών ως συμπλήρωμα 
χρηματοπιστωτικού ή ασφαλιστικού 
προϊόντος ή υπηρεσίας·

Or. en
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Τροπολογία 51
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) ως «πρακτική ομαδοποίησης» 
νοείται η παροχή μιας ή περισσοτέρων 
επικουρικών υπηρεσιών με μια 
ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα προϊόν σε 
μία δέσμη, όπου η εν λόγω ασφαλιστική 
υπηρεσία ή το προϊόν διατίθεται επίσης 
χωριστά στον καταναλωτή αλλά όχι 
απαραίτητα με τους ίδιους όρους ή 
προϋποθέσεις, όπως όταν παρέχεται 
ομαδικά με τις επικουρικές υπηρεσίες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογίες του Malcolm Harbou (MH) επί του άρθρου 21.

Τροπολογία 52
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) ως «προϊόν» νοείται η ασφάλιση 
που καλύπτει έναν ή πολλούς κινδύνους.

Or. en

Τροπολογία 53
Catherine Stihler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, όταν ένας ασφαλιστικός ή 
αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής ενεργεί 
υπό την ευθύνη μιας ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ενός 
άλλου εγγεγραμμένου σε μητρώο 
ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή, ο εν λόγω
διαμεσολαβητής ή η εν λόγω επιχείρηση 
έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση ότι 
πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής σε 
μητρώο που καθορίζονται στην παρούσα 
οδηγία. Στην περίπτωση αυτή, το 
πρόσωπο ή η οντότητα που αποδέχεται 
την ευθύνη, αφού ενημερωθεί από τα 
κράτη μέλη σχετικά με τα θέματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 7 στοιχεία 
α) και β) του παρόντος άρθρου, 
βεβαιώνεται ως προς το θέμα που 
ορίζεται στην παράγραφο 7 στοιχείο γ) 
του παρόντος άρθρου. Τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι το 
πρόσωπο ή η οντότητα που αναλαμβάνει 
την ευθύνη για τον διαμεσολαβητή 
εγγράφει σε μητρώο τον εν λόγω 
διαμεσολαβητή.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν 
ότι, όταν ένας ασφαλιστικός ή 
αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής ενεργεί 
υπό την ευθύνη μιας ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής επιχείρησης ή ενός 
άλλου εγγεγραμμένου σε μητρώο 
ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού
διαμεσολαβητή, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής δεν πρέπει να 
υποχρεούται να παράσχει στην αρμόδια 
αρχή τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 7 στοιχεία α) 
και β) και η αρμόδια ασφαλιστική 
οντότητα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής πληροί τις 
προϋποθέσεις εγγραφής σε μητρώο και 
τις λοιπές διατάξεις που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη 
μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι το 
πρόσωπο ή η οντότητα που αναλαμβάνει 
την ευθύνη για τον διαμεσολαβητή 
εγγράφει σε μητρώο τον εν λόγω 
διαμεσολαβητή.

Or. en

Τροπολογία 54
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να μην προβαίνουν στην 
εγγραφή του ασφαλιστικού ή 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες αρχές να μην προβαίνουν στην 
εγγραφή του ασφαλιστικού ή 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο 
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μητρώο εκτός αν είναι πεπεισμένες ότι ο 
διαμεσολαβητής πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 8.

μητρώο εκτός αν είναι πεπεισμένες ότι ο 
διαμεσολαβητής πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 8, ή ότι άλλος διαμεσολαβητής ή 
επιχείρηση θα αναλάβει την ευθύνη ώστε 
να διασφαλιστεί ότι ο διαμεσολαβητής 
πληροί τις εν λόγω προϋποθέσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 
τρίτο εδάφιο. 

Or. en

Τροπολογία 55
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές που έχουν εγγραφεί σε 
μητρώο μπορούν να αναλαμβάνουν και 
να ασκούν τη δραστηριότητα της 
ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης στην Ένωση τόσο υπό 
καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης όσο 
και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 56
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να παρέχουν πληροφορίες στις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με την 
ταυτότητα των μετόχων ή των μελών, 
είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νομικά 
πρόσωπα, που κατέχουν συμμετοχή πάνω 
από 10% στον διαμεσολαβητή και τα 

α) συνδεδεμένοι διαμεσολαβητές· και
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ποσά των εν λόγω συμμετοχών·

Or. en

Τροπολογία 57
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να παρέχουν πληροφορίες στις 
αρμόδιες αρχές τους σχετικά με την 
ταυτότητα των προσώπων που έχουν 
στενούς δεσμούς με τον ασφαλιστικό ή 
αντασφαλιστικό διαμεσολαβητή·

β) διαμεσολαβητές σε περίπτωση που μια 
άλλη ασφαλιστική οντότητα αναλάβει την 
ευθύνη ώστε να διασφαλιστεί ότι ο 
διαμεσολαβητής πληροί τις εν λόγω 
προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι οι αρμόδιες αρχές τους απαιτούν οι 
ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές, για τους οποίους ισχύει 
το άρθρο 3 παράγραφος 7, να τις 
ενημερώνουν χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση στην περίπτωση που 
αλλάξουν οι πληροφορίες που παρέχονται 
δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 7 
στοιχεία α) και β).

Or. en

Τροπολογία 58
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές που έχουν εγγραφεί σε 
μητρώο μπορούν να αναλαμβάνουν και 
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να ασκούν τη δραστηριότητα της 
ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης στην Κοινότητα τόσο
υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης 
όσο και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το πρώην άρθρο 3.5 της IMD I πρέπει να επανέλθει για να αποσαφηνίσει περισσότερο το 
γεγονός ότι επιτρέπεται σε διαμεσολαβητές που έχουν εγγραφεί σε μητρώο και που έχουν 
δηλωθεί να δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο τόσο υπό καθεστώς ελεύθερης 
εγκατάστασης όσο και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, όταν έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες 
αρχές τους.

Τροπολογία 59
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 διαγράφεται
Άρθρο 4 Διαδικασία δήλωσης για την 
παροχή υπηρεσιών επικουρικής 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, 
υπηρεσιών κατ’ επάγγελμα διαχείρισης 
περιπτώσεων ζημιών ή εκτίμησης ζημιών
1. Οι απαιτήσεις εγγραφής του άρθρου 3 
δεν εφαρμόζονται σε ασφαλιστικό 
διαμεσολαβητή που ασκεί 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε επικουρική βάση, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητές 
του πληρούν όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δεν 
είναι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση·
β) ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ενεργεί ως διαμεσολαβητής μόνο για 
ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα που 
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συμπληρώνουν ένα προϊόν ή μια 
υπηρεσία και προσδιορίζει τα προϊόντα 
αυτά σαφώς στη δήλωση·
γ) τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν 
καλύπτουν την ασφάλιση ζωής ή τους 
κινδύνους αστικής ευθύνης, εκτός αν η εν 
λόγω κάλυψη είναι παρεπόμενη στην 
κύρια κάλυψη.
2. Οι απαιτήσεις εγγραφής του άρθρου 3 
δεν εφαρμόζονται στους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές των οποίων η μόνη 
δραστηριότητα είναι η κατ’ επάγγελμα 
διαχείριση περιπτώσεων ζημιών ή η 
παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ζημιών.
3. Κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ο 
οποίος υπόκειται στις παραγράφους 1 και 
2 του παρόντος άρθρου υποβάλλει στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής του δήλωση με την οποία 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή για την 
ταυτότητά του, τη διεύθυνσή του και τις 
επαγγελματικές του δραστηριότητες.
4. Οι διαμεσολαβητές που υπόκεινται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου υπόκεινται στις διατάξεις των 
κεφαλαίων Ι, ΙΙΙ, IV, V, VIII και IX, 
καθώς και στα άρθρα 15 και 16 της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ’ αρχήν, οι διαμεσολαβητές πρέπει να εγγράφονται σε μητρώο και πρέπει να αποφεύγεται η 
κατάσταση μεταξύ εγγραφής και μη εγγραφής σε μητρώο. Είναι, επίσης, δύσκολο να 
διαπιστωθεί ότι η διαδικασία αποσκοπεί σε πραγματική απλοποίηση για τις εν λόγω εταιρείες, 
δεδομένου ότι οι απαιτήσεις του άρθρου 8 πρέπει να πληρούνται.

Τροπολογία 60
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν 
καλύπτουν την ασφάλιση ζωής ή τους 
κινδύνους αστικής ευθύνης, εκτός αν η εν 
λόγω κάλυψη είναι παρεπόμενη στην 
κύρια κάλυψη.

γ) τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν 
καλύπτουν την ασφάλιση ζωής ή τους 
κινδύνους αστικής ευθύνης, εκτός αν η εν 
λόγω κάλυψη είναι συμπληρωματική στην 
υπηρεσία ή το προϊόν που παρέχεται από 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή στην 
κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση των προϋποθέσεων που επιτρέπουν απλοποιημένη διαδικασία εγγραφής σε 
μητρώο για τους συμπληρωματικούς διαμεσολαβητές, ώστε να επιτραπεί αναλογική προσέγγιση 
στη διαδικασία εγγραφής διαφόρων διαύλων διανομής. Η αρχική διατύπωση «κύρια κάλυψη» 
είναι διφορούμενη και δεν υποστηρίζεται από σαφή ορισμό στη νομοθετική πρόταση.

Τροπολογία 61
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Οι διαμεσολαβητές που έχουν εγγραφεί σε 
μητρώο στο πλαίσιο της IMD I δεν 
χρειάζεται να εγγραφούν εκ νέου σε 
μητρώο στο πλαίσιο της IMD II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαμεσολαβητές εκείνοι που έχουν ήδη εγγραφεί στο πλαίσιο της προηγούμενης οδηγίας και 
που πληρούν τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και εμπειρίας της νέας οδηγίας πρέπει να εγγράφονται 
αυτόματα σε μητρώο, ώστε να αποφεύγεται περιττός διοικητικός φόρτος.

Τροπολογία 62
Olle Schmidt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
λειτουργεί υπό καθεστώς ελεύθερης 
εγκατάστασης, εάν ασκεί τις 
δραστηριότητές του σε ένα κράτος μέλος 
υποδοχής για απεριόριστο χρονικό 
διάστημα μέσω μόνιμης παρουσίας στο 
εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 63
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές που έχουν εγγραφεί σε 
μητρώο μπορούν να αναλαμβάνουν και 
να ασκούν τη δραστηριότητα της 
ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης στην Ένωση τόσο υπό 
καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης όσο 
και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 

Or. en

Τροπολογία 64
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εδάφιο 4 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Ένας ασφαλιστικός ή 
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αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής που 
έχει εγγραφεί σε μητρώο ασκεί 
δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης υπό καθεστώς 
«ελεύθερης παροχής υπηρεσιών» εφόσον: 
α) ασκεί ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 
διαμεσολάβηση με ή για λογαριασμό 
ασφαλισμένου, ο οποίος διαμένει ή είναι 
εγκατεστημένος σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από το κράτος μέλος 
καταγωγής του διαμεσολαβητή·
β) κάθε ασφαλιζόμενος κίνδυνος 
ευρίσκεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από το κράτος μέλος καταγωγής του 
διαμεσολαβητή·
γ) συνάδει με το άρθρο 6 παράγραφος 1 
και παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 65
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν ο κύριος τόπος επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ενός ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή βρίσκεται σε άλλο κράτος 
μέλος, η αρμόδια αρχή του εν λόγω άλλου 
κράτους μέλους μπορεί να συμφωνήσει με 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής να ενεργεί σαν να είναι η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στα κεφάλαια VI, VII 
και VIII της παρούσας οδηγίας. Σε 
περίπτωση συμφωνίας, η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους καταγωγής το 
κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και στην 
ΕΑΑΕΣ.

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν:
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α) οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, που 
είναι νομικά πρόσωπα, να έχουν τα 
κεντρικά τους γραφεία στο ίδιο κράτος 
μέλος όπου έχουν την καταστατική τους 
έδρα και να ασκούν πράγματι 
δραστηριότητες στο κράτος αυτό·
β) οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που 
δεν είναι νομικά πρόσωπα ή οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές  που είναι 
μεν νομικά πρόσωπα, αλλά βάσει του 
εθνικού τους δικαίου δεν έχουν 
καταστατική έδρα, να έχουν τα κεντρικά 
τους γραφεία στο κράτος μέλος όπου 
όντως ασκούν τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες.
Εάν ο κύριος τόπος επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ενός ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή βρίσκεται σε άλλο κράτος 
μέλος, η αρμόδια αρχή του εν λόγω άλλου 
κράτους μέλους μπορεί να συμφωνήσει με 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής να ενεργεί σαν να είναι η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στα κεφάλαια VI, VII 
και VIII της παρούσας οδηγίας. Σε 
περίπτωση συμφωνίας, η αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους καταγωγής το 
κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και στην 
ΕΑΑΕΣ.

Or. en

Τροπολογία 66
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν το κράτος μέλος υποδοχής έχει 
λόγους να συμπεράνει ότι ένας 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 

3. Εάν το κράτος μέλος υποδοχής έχει 
λόγους να συμπεράνει ότι ένας 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
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διαμεσολαβητής που ασκεί 
δραστηριότητες στο έδαφός του, υπό 
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή 
μέσω εγκατάστασης, παραβαίνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, αναφέρει τις 
διαπιστώσεις αυτές στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής, η οποία 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, παρά τα 
μέτρα που λαμβάνονται από την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, ένας 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής συνεχίζει να ενεργεί με 
τρόπο που είναι σαφώς επιζήμιος για τα 
συμφέροντα των καταναλωτών του 
κράτους μέλους υποδοχής ή για την 
εύρυθμη λειτουργία των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών αγορών, ο ασφαλιστικός 
ή αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
υπόκειται στα ακόλουθα μέτρα:

διαμεσολαβητής που ασκεί 
δραστηριότητες στο έδαφός του, υπό 
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή 
μέσω εγκατάστασης, παραβαίνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας, και εάν το κράτος 
μέλος υποδοχής δεν διαθέτει 
αρμοδιότητα δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας να αναλάβει δράση 
ανταποκρινόμενο στις εν λόγω 
παραβάσεις, αναφέρει τις διαπιστώσεις 
αυτές στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους καταγωγής, η οποία λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα. Σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται 
από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής, ένας ασφαλιστικός ή 
αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
συνεχίζει να ενεργεί με τρόπο που είναι 
σαφώς επιζήμιος για τα συμφέροντα των 
καταναλωτών του κράτους μέλους 
υποδοχής ή για την εύρυθμη λειτουργία 
των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
αγορών, ο ασφαλιστικός ή 
αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
υπόκειται στα ακόλουθα μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 67
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να
διαφοροποιούν τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται, όσον αφορά τις γνώσεις και 
ικανότητες, ανάλογα με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα του ασφαλιστικού ή 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή και τα 
προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο 
διαμεσολάβησης , ιδίως εάν ο 
διαμεσολαβητής ασκεί κύρια 

Τα κράτη μέλη διαφοροποιούν τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται, όσον 
αφορά τις γνώσεις και ικανότητες, 
ανάλογα με τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα του ασφαλιστικού ή 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή και τα 
προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο 
διαμεσολάβησης, ιδίως εάν ο 
διαμεσολαβητής ασκεί κύρια 
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δραστηριότητα άλλη από την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί 
να ασκήσει δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης παρά μόνον εάν ένας 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που 
πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος 
άρθρου ή μια ασφαλιστική επιχείρηση 
αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη των 
ενεργειών του διαμεσολαβητή . Τα κράτη 
μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι, για τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, η 
ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
διαμεσολαβητής εξακριβώνει ότι οι 
γνώσεις και ικανότητες των 
διαμεσολαβητών πληρούν τις απαιτήσεις 
του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου και, ενδεχομένως, παρέχει 
κατάλληλη κατάρτιση σε αυτούς τους 
διαμεσολαβητές η οποία αντιστοιχεί στις 
απαιτήσεις τις σχετικές με τα προϊόντα 
που προτείνουν οι εν λόγω 
διαμεσολαβητές.

δραστηριότητα άλλη από την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση.

Οι απαιτήσεις εκπαίδευσης και 
παρακολούθησης του παρόντος άρθρου 
δεν πρέπει να εφαρμόζονται άμεσα σε 
εκείνους τους διαμεσολαβητές οι οποίοι 
παρέχουν ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε 
επικουρική βάση, αλλά στις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις ή σε άλλους διαμεσολαβητές 
υπό την ευθύνη των οποίων ενεργούν και 
οι οποίοι τηρούν αυτές τις υποχρεώσεις.
Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο, η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
διαμεσολαβητής εξακριβώνει ότι οι 
γνώσεις και ικανότητες των 
διαμεσολαβητών πληρούν τις απαιτήσεις 
του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου και, ενδεχομένως, παρέχει 
κατάλληλη κατάρτιση σε αυτούς τους 
διαμεσολαβητές η οποία αντιστοιχεί στις 
απαιτήσεις τις σχετικές με τα προϊόντα 
που προτείνουν οι εν λόγω 
διαμεσολαβητές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αλλαγή στα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, η ασφαλιστική επιχείρηση 
που αναλαμβάνει μια πολιτική δεν αναλαμβάνει πλήρως μόνο την ευθύνη για τις ενέργειες του 
διαμεσολαβητή αλλά είναι επίσης υπεύθυνη για την εκπαίδευση και την παρακολούθηση του 
συμπληρωματικού διαμεσολαβητή.

Τροπολογία 68
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές διαθέτουν ασφάλιση 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης η οποία 
καλύπτει το σύνολο του εδάφους 
της Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλη 
ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης 
που προκύπτει από επαγγελματική 
αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1 120 000 
ευρώ ανά απαίτηση και 1 680 000 ευρώ 
συνολικά κατ’ έτος για όλες τις 
απαιτήσεις, εκτός εάν η εν λόγω 
ασφάλιση ή άλλη ανάλογη εγγύηση 
παρέχεται ήδη από ασφαλιστική, 
αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση για 
λογαριασμό της οποίας ενεργεί ή από την 
οποία εξουσιοδοτείται να ενεργεί ο 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής, ή εάν η εν λόγω 
επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την 
ευθύνη για τις ενέργειες του 
διαμεσολαβητή.

3. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές διαθέτουν ασφάλιση 
επαγγελματικής αστικής ευθύνης

ή παρέχουν κάποια άλλη ισοδύναμη 
εγγυοδοσία σχετική με:
- τον όγκο της διαμεσολάβησης που 
αναλαμβάνουν,
- το γεγονός ότι η ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση είναι ή δεν είναι η κύρια 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα, και
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- τον σύνθετο χαρακτήρα των προϊόντων 
που αποτελούν αντικείμενο 
διαμεσολάβησης από αυτούς.
Αυτή καλύπτει το σύνολο του εδάφους 
της Ένωσης και παρέχει εγγυοδοσία της 
αστικής ευθύνης που προκύπτει από 
επαγγελματική αμέλεια, για ποσό 
τουλάχιστον 1 120 000 ευρώ ανά 
απαίτηση και 1 680 000 ευρώ συνολικά 
κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός 
εάν η εν λόγω ασφάλιση ή άλλη ανάλογη 
εγγυοδοσία παρέχεται ήδη από 
ασφαλιστική, αντασφαλιστική ή άλλη 
επιχείρηση για λογαριασμό της οποίας 
ενεργεί ή από την οποία εξουσιοδοτείται 
να ενεργεί ο ασφαλιστικός ή 
αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ή εάν 
η εν λόγω επιχείρηση έχει αναλάβει 
πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειες του 
διαμεσολαβητή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει κάποιος βαθμός αναλογικότητας μεταξύ του σύνθετου χαρακτήρα των 
ασφαλιστικών προϊόντων και των ασφαλίσεων αστικής ευθύνης που διατηρούν οι 
διαμεσολαβητές. Η λέξη «εγγύηση» είναι πολύ στενός νομικός όρος, ο οποίος πρέπει να αλλάξει 
ώστε να συμπεριλάβει ισοδύναμα μέσα, π.χ. επιτρέποντας τις εγγυοδοσίες (Γερμανικά: 
Bürgschaft).

Τροπολογία 69
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών προτύπων για την 
προσαρμογή του βασικού ποσού σε ευρώ 
που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 
4, κατά το ποσοστό μεταβολής του 
προαναφερόμενου δείκτη κατά την 
περίοδο μεταξύ της έναρξης ισχύος της 

διαγράφεται
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παρούσας οδηγίας και της ημερομηνίας 
της πρώτης αναθεώρησης ή μεταξύ της 
ημερομηνίας της τελευταίας 
αναθεώρησης και της ημερομηνίας της 
νέας αναθεώρησης, και με 
στρογγυλοποίηση στο επόμενο ακέραιο 
ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένων των πολύ διαφορετικών χαρακτηριστικών των εθνικών αγορών, είναι απολύτως 
ενδεδειγμένο τα κράτη μέλη καταγωγής να ορίσουν το απαιτούμενο επίπεδο επαγγελματικών 
προτύπων.

Τροπολογία 70
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια 
ρυθμιστικών προτύπων για την 
προσαρμογή του βασικού ποσού σε ευρώ 
που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 
4, κατά το ποσοστό μεταβολής του 
προαναφερόμενου δείκτη κατά την 
περίοδο μεταξύ της έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας και της ημερομηνίας 
της πρώτης αναθεώρησης ή μεταξύ της 
ημερομηνίας της τελευταίας 
αναθεώρησης και της ημερομηνίας της 
νέας αναθεώρησης, και με 
στρογγυλοποίηση στο επόμενο ακέραιο 
ευρώ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 71
Malcolm Harbour
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή πέντε έτη από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 
και για κάθε μετέπειτα αναθεώρηση 
πέντε έτη μετά την προηγούμενη.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ισχύει σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες του MH επί του άρθρου 8.

Τροπολογία 72
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια 
ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή πέντε έτη από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 
και για κάθε μετέπειτα αναθεώρηση 
πέντε έτη μετά την προηγούμενη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 73
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η διαγράφεται
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αρμοδιότητα να εγκρίνει τα εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με το άρθρο 15 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ισχύει σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες του MH επί του άρθρου 8.

Τροπολογία 74
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 7 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
αρμοδιότητα να εγκρίνει τα εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο, σύμφωνα με το άρθρο 15 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 75
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν:

διαγράφεται

α) την έννοια των επαρκών γνώσεων και 
ικανοτήτων του διαμεσολαβητή, όταν 
ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με τους πελάτες του, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
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παρόντος άρθρου·
β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, του επιπέδου των 
επαγγελματικών προσόντων, πείρας και 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 
άσκηση της ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·
γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λάβουν οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις για να επικαιροποιούν τις 
γνώσεις και τις ικανότητές τους με 
συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, 
προκειμένου να διατηρήσουν 
ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης.

Or. en

Τροπολογία 76
Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν:

διαγράφεται

α) την έννοια των επαρκών γνώσεων και 
ικανοτήτων του διαμεσολαβητή, όταν 
ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με τους πελάτες του, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου·
β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, του επιπέδου των 
επαγγελματικών προσόντων, πείρας και 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 
άσκηση της ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·
γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λάβουν οι ασφαλιστικοί 
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διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις για να επικαιροποιούν τις 
γνώσεις και τις ικανότητές τους με 
συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, 
προκειμένου να διατηρήσουν 
ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις για τον καθορισμό λεπτομερέστερων κανόνων σχετικά με τις πρακτικές και τις 
απαιτήσεις κατάρτισης των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και όχι 
από την Επιτροπή.

Τροπολογία 77
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν:

διαγράφεται

α) την έννοια των επαρκών γνώσεων και 
ικανοτήτων του διαμεσολαβητή, όταν 
ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με τους πελάτες του, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου·
β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, του επιπέδου των 
επαγγελματικών προσόντων, πείρας και 
δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 
άσκηση της ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης·
γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λάβουν οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις για να επικαιροποιούν τις 
γνώσεις και τις ικανότητές τους με 
συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, 
προκειμένου να διατηρήσουν 
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ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τον 
χειρισμό των μη ουσιωδών πτυχών ενός νομοθετικού κειμένου. Τα απαιτούμενα επαγγελματικά 
προσόντα συνιστούν, ωστόσο, σαφώς ουσιώδη στοιχεία της προκειμένης νομοθετικής πράξης. 
Αντί να καταστήσουν την παρούσα οδηγία ελάχιστη πράξη εναρμόνισης, οι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις μπορούν να διορθώσουν ορισμένες πτυχές μέσω μιας μέγιστης πράξης εναρμόνισης. 
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 της παρούσας πρότασης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
καθορίσουν τις επαρκείς γνώσεις και ικανότητες που πρέπει να κατέχουν οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές.

Τροπολογία 78
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων, αποτελεσματικών, 
αμερόληπτων και ανεξάρτητων 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών για την εξώδικη επίλυση 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των πελατών, καθώς 
και μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και των πελατών, 
χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ήδη 
υφιστάμενους φορείς. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι όλες οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
συμμετέχουν στις διαδικασίες για την 
εξώδικη επίλυση των διαφορών, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων, αποτελεσματικών, 
αμερόληπτων και ανεξάρτητων 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών για την εξώδικη επίλυση 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των πελατών, καθώς 
και μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και των πελατών, 
χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ήδη 
υφιστάμενους φορείς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο πρότασης θα υπονόμευε σημαντικά την προστασία των καταναλωτών εφόσον 
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ζητούσε οι αποφάσεις της ΕΕΔ να μην είναι δεσμευτικές για τις επιχειρήσεις. Εάν οι 
επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της δέσμευσης, τα κίνητρά τους για επίτευξη 
μεσολάβησης θα περιοριστούν σημαντικά. Οι εν λόγω τροπολογίες προτείνουν να παραλειφθούν 
όλες οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται στα συστήματα ΕΕΔ στο άρθρο 13. Με αυτόν τον τρόπο 
θα αποκτήσουν τα κράτη μέλη ευελιξία ώστε να εγκρίνουν τις ρυθμίσεις ΕΕΔ που αρμόζουν στις 
ιδιαιτερότητες της αγοράς και του νομικού συστήματός τους.

Τροπολογία 79
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων, αποτελεσματικών, 
αμερόληπτων και ανεξάρτητων 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών για την εξώδικη επίλυση 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των πελατών, καθώς 
και μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και των πελατών, 
χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ήδη 
υφιστάμενους φορείς. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι όλες οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
συμμετέχουν στις διαδικασίες για την 
εξώδικη επίλυση των διαφορών, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων, αποτελεσματικών, 
αμερόληπτων και ανεξάρτητων 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών για την εξώδικη επίλυση 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των πελατών, καθώς 
και μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και των πελατών, 
χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ήδη 
υφιστάμενους φορείς. 

Or. en

Τροπολογία 80
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
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θέσπιση κατάλληλων, αποτελεσματικών, 
αμερόληπτων και ανεξάρτητων 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών για την εξώδικη επίλυση 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των πελατών, καθώς 
και μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και των πελατών, 
χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ήδη 
υφιστάμενους φορείς. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι όλες οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
συμμετέχουν στις διαδικασίες για την 
εξώδικη επίλυση των διαφορών, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

θέσπιση κατάλληλων, αποτελεσματικών, 
αμερόληπτων και ανεξάρτητων 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών για την εξώδικη επίλυση 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των πελατών, καθώς 
και μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και των πελατών, 
χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ήδη 
υφιστάμενους φορείς. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαδικασίες υποβολής προσφυγών θα θεσπιστούν για την εξώδικη επίλυση των διαφορών και 
για τους διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους πελάτες. Η εν λόγω διάταξη 
πρέπει να είναι συνεπής με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες για μια οδηγία εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών (ΕΕΔ).

Τροπολογία 81
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι αποφάσεις στις οποίες καταλήγουν 
οι διαδικασίες δεν είναι δεσμευτικές·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ισχύει σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες του MH επί του άρθρου 13.
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Τροπολογία 82
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι αποφάσεις στις οποίες καταλήγουν 
οι διαδικασίες δεν είναι δεσμευτικές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 83
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι αποφάσεις στις οποίες καταλήγουν 
οι διαδικασίες δεν είναι δεσμευτικές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 84
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Εάν ένας πελάτης εκκινήσει 
διαδικασία για εναλλακτική επίλυση 
διαφορών, η οποία καθορίζεται στην 
εθνική νομοθεσία, κατά ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή ή ασφαλιστικής 
επιχείρησης όσον αφορά διαφορά σχετικά 
με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που καθορίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ή η ασφαλιστική επιχείρηση απαιτείται 
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να συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία.
Για τους σκοπούς της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας οι αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται μεταξύ τους και με τις 
αρμόδιες οντότητες για την εξώδικη 
διαδικασία καταγγελίας και προσφυγής 
που αναφέρεται ανωτέρω και στο βαθμό 
που επιτρέπεται από τις ισχύουσες 
οδηγίες ή τους ισχύοντες κανονισμούς 
της ΕΕ. 

Or. en

Τροπολογία 85
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η προθεσμία παραγραφής για την 
παραπομπή της διαφοράς ενώπιον 
δικαστηρίου αναστέλλεται κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ισχύει σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες του MH επί του άρθρου 13.

Τροπολογία 86
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η προθεσμία παραγραφής για την 
παραπομπή της διαφοράς ενώπιον 
δικαστηρίου αναστέλλεται κατά τη 

διαγράφεται



AM\924646EL.doc 45/100 PE504.096v01-00

EL

διάρκεια της διαδικασίας για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 87
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η προθεσμία παραγραφής για την 
παραπομπή της διαφοράς ενώπιον 
δικαστηρίου αναστέλλεται κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 88
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η περίοδος παραγραφής της αξίωσης 
αποζημίωσης αναστέλλεται για τη 
διάρκεια της διαδικασίας·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ισχύει σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες του MH επί του άρθρου 13.

Τροπολογία 89
Catherine Stihler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η περίοδος παραγραφής της αξίωσης 
αποζημίωσης αναστέλλεται για τη 
διάρκεια της διαδικασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 90
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η περίοδος παραγραφής της αξίωσης 
αποζημίωσης αναστέλλεται για τη 
διάρκεια της διαδικασίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 91
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαδικασία είναι δωρεάν ή σε λογικό 
κόστος·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ισχύει σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες του MH επί του άρθρου 13.
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Τροπολογία 92
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαδικασία είναι δωρεάν ή σε λογικό 
κόστος·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 93
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαδικασία είναι δωρεάν ή σε λογικό 
κόστος·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 94
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα ηλεκτρονικά μέσα δεν είναι το μόνο 
μέσο με το οποίο τα μέρη μπορούν να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικασία 
και·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ισχύει σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες του MH επί του άρθρου 13.
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Τροπολογία 95
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα ηλεκτρονικά μέσα δεν είναι το μόνο 
μέσο με το οποίο τα μέρη μπορούν να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικασία 
και·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 96
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα ηλεκτρονικά μέσα δεν είναι το μόνο 
μέσο με το οποίο τα μέρη μπορούν να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικασία 
και·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 97
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) είναι δυνατή η λήψη προσωρινών 
μέτρων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
εφόσον απαιτείται, λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα της κατάστασης. 

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ισχύει σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες του MH επί του άρθρου 13.

Τροπολογία 98
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) είναι δυνατή η λήψη προσωρινών 
μέτρων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
εφόσον απαιτείται, λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα της κατάστασης. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) είναι δυνατή η λήψη προσωρινών 
μέτρων σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
εφόσον απαιτείται, λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα της κατάστασης. 

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 100
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ένας πελάτης εκκινήσει διαδικασία 
για εναλλακτική επίλυση διαφορών, η 
οποία καθορίζεται στην εθνική 
νομοθεσία, κατά ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή ή ασφαλιστικής 
επιχείρησης όσον αφορά διαφορά σχετικά 
με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που καθορίζονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας, ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ή η ασφαλιστική επιχείρηση απαιτείται 
να συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ισχύει σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες του MH επί του άρθρου 13.

Τροπολογία 101
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας οι αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται μεταξύ τους και με τις 
αρμόδιες οντότητες για την εξώδικη 
διαδικασία καταγγελίας και προσφυγής 
που αναφέρεται ανωτέρω και στο βαθμό 
που επιτρέπεται από τις ισχύουσες 
οδηγίες ή τους ισχύοντες κανονισμούς 
της ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ισχύει σε συνδυασμό με άλλες τροπολογίες του MH επί του άρθρου 13.
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Τροπολογία 102
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
φορείς αυτοί συνεργάζονται για την 
επίλυση διασυνοριακών διαφορών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 103
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
φορείς αυτοί συνεργάζονται για την 
επίλυση διασυνοριακών διαφορών.

2. Για συναλλαγές επιχειρήσεων προς 
καταναλωτές, οι εν λόγω φορείς 
συμμορφώνονται με την οδηγία 
XXX/XXXX/EU του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών.
Για τους σκοπούς της εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι, κατά την επίλυση 
διασυνοριακών διαφορών, οι εν λόγω 
φορείς και οι αρμόδιες αρχές 
συνεργάζονται μεταξύ τους και με τις 
αρμόδιες οντότητες για τις εξώδικες 
διαδικασίες καταγγελίας και προσφυγής 
που αναφέρονται ανωτέρω και στο βαθμό 
που επιτρέπεται από τις ισχύουσες 
οδηγίες ή τους ισχύοντες κανονισμούς 
της ΕΕ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διαδικασίες υποβολής προσφυγών θα θεσπιστούν για την εξώδικη επίλυση των διαφορών και 
για τους διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τους πελάτες. Η εν λόγω διάταξη 
πρέπει να είναι συνεπής με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες για μια οδηγία εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών (ΕΕΔ).

Τροπολογία 104
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός τους 
ενημερώνουν τους καταναλωτές ως προς 
το όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση 
του ιστοτόπου των φορέων ΕΕΔ από τους 
οποίους καλύπτονται και οι οποίοι είναι 
αρμόδιοι για την εξέταση πιθανών 
διαφορών μεταξύ αυτών και των 
καταναλωτών. 

Or. en

Τροπολογία 105
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
εντός της Ένωσης, οι οποίοι ασχολούνται 
με διαδικτυακές πωλήσεις και 
διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις, 
ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά 
με την πλατφόρμα ΗΕΔ, εφόσον 
απαιτείται, και σχετικά με τη διεύθυνση 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Οι 
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σχετικές πληροφορίες είναι εύκολα, 
άμεσα, ευκρινώς και μόνιμα προσβάσιμες 
στον ιστότοπο των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και, αν η προσφορά 
γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με την 
αποστολή άλλου κειμενικού μηνύματος με 
ηλεκτρονικό μέσο, στο μήνυμα αυτό. 
Περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό σύνδεσμο 
που οδηγεί στην αρχική σελίδα της 
πλατφόρμας ΗΕΔ. Οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές ενημερώνουν, επίσης, 
τους καταναλωτές σχετικά με την 
πλατφόρμα ΗΕΔ, όταν ο καταναλωτής 
υποβάλλει καταγγελία στον ασφαλιστικό 
διαμεσολαβητή, ένα σύστημα 
διερεύνησης καταναλωτικών 
καταγγελιών που το διαχειρίζεται ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ή σε 
διαμεσολαβητή επιχείρησης. 

Or. en

Τροπολογία 106
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
θεωρείται ότι παρέχει συμβουλές επί 
ανεξάρτητης βάσης μόνο εάν ο 
διαμεσολαβητής κατά την ενημέρωση 
του πελάτη έχει δηλώσει ότι αυτό ισχύει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τελευταία παράγραφος προστέθηκε προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι οι «μη συνδεδεμένοι» 
διαμεσολαβητές δεν πρέπει per se να θεωρείται ότι παρέχουν συμβουλές επί ανεξάρτητης βάσης
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Τροπολογία 107
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

) παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης 
ανάλυσης, ή

) παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης 
και ανεξάρτητης ανάλυσης, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη «ανεξάρτητης» εισάγεται δεδομένου ότι είναι σημαντικό να είναι καλά ενημερωμένοι οι 
καταναλωτές σχετικά με τη βάση για παροχή συμβουλών.

Τροπολογία 108
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) δεν έχει συμβατική υποχρέωση να 
ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης αποκλειστικά με μία ή 
περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
και δεν παρέχει συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης. Στην περίπτωση 
αυτή, τον ενημερώνει για τις επωνυμίες 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις
οποίες δύναται να ασκεί και όντως ασκεί 
επιχειρηματικές δραστηριότητες·

iii) δεν έχει συμβατική υποχρέωση να 
ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης αποκλειστικά με μία ή 
περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
και δεν παρέχει συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης και ανεξάρτητης ανάλυσης. 
Στην περίπτωση αυτή, τον ενημερώνει για 
τις επωνυμίες των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων με τις οποίες δύναται να 
ασκεί και όντως ασκεί επιχειρηματικές 
δραστηριότητες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη «ανεξάρτητης» εισάγεται δεδομένου ότι είναι σημαντικό να είναι καλά ενημερωμένοι οι 
καταναλωτές σχετικά με τη βάση για παροχή συμβουλών.
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Τροπολογία 109
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε 
σχέση με την ασφαλιστική σύμβαση·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται να αποτελεί επανάληψη του στοιχείου ε)

Τροπολογία 110
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τη φύση της αμοιβής που λαμβάνει σε 
σχέση με την ασφαλιστική σύμβαση·

διαγράφεται

Or. en

Justification

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.
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Τροπολογία 111
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει αμοιβή 
ή προμήθεια κάθε είδους, το πλήρες ποσό 
της αμοιβής όσον αφορά τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που παρέχονται ή προτείνονται 
ή, στην περίπτωση που το ακριβές ποσό 
δεν είναι δυνατόν να δοθεί, τη βάση 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή τον συνδυασμό και των 
δύο·

διαγράφεται

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 112
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει αμοιβή 
ή προμήθεια κάθε είδους, το πλήρες ποσό 
της αμοιβής όσον αφορά τα ασφαλιστικά 

στ) αν σε σχέση με την ασφαλιστική 
σύμβαση, η πηγή της αμοιβής είναι:



AM\924646EL.doc 57/100 PE504.096v01-00

EL

προϊόντα που παρέχονται ή προτείνονται 
ή, στην περίπτωση που το ακριβές ποσό 
δεν είναι δυνατόν να δοθεί, τη βάση 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή τον συνδυασμό και των 
δύο·

i) ο ασφαλιζόμενος·
ii) η ασφαλιστική επιχείρηση·
iii) άλλος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής·
iv) συνδυασμός των περιπτώσεων i) και 
ii) και iii).

Or. xm

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά το ζήτημα της διαφάνειας στην καταβολή των αμοιβών, υποστηρίζεται ότι μια 
κατάλληλη λύση συνίσταται στην ενημέρωση σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη μορφή αμοιβής 
και την προέλευσή της.

Τροπολογία 113
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει αμοιβή 
ή προμήθεια κάθε είδους, το πλήρες ποσό 
της αμοιβής όσον αφορά τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που παρέχονται ή προτείνονται ή, 
στην περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν 
είναι δυνατόν να δοθεί, τη βάση 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή τον συνδυασμό και των 
δύο·

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει αμοιβή 
κάθε είδους, το πλήρες ποσό του τέλους
όσον αφορά τα ασφαλιστικά προϊόντα που 
παρέχονται ή προτείνονται ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
του συνόλου της αμοιβής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία θα διασφαλίσει την πλήρη γνωστοποίηση των τελών στους πελάτες.
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Τροπολογία 114
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) αν το ύψος της προμήθειας βασίζεται 
στην επίτευξη των συμφωνηθέντων 
στόχων ή των κατώτατων ορίων που 
αφορούν επιχειρηματικές πράξεις στις 
οποίες προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή, τους εν λόγω στόχους ή τα 
κατώτατα όρια, καθώς και τα ποσά που 
πρέπει να καταβληθούν για την επίτευξή 
τους.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πελάτες πρέπει να ενημερώνονται για την αμοιβή των εταιρειών, εφόσον τη θεωρούν μέρος 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεών τους – επομένως στηρίζουμε τη συμβουλή της ΕΑΑΕΣ 
(ΕΕΕΑΑΕΣ) να εγκρίνει η Επιτροπή μια προσέγγιση στο πλαίσιο της οποίας οι πελάτες θα 
λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την αμοιβή «κατόπιν αιτήσεως».

Τροπολογία 115
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) αν το ύψος της προμήθειας βασίζεται 
στην επίτευξη των συμφωνηθέντων 
στόχων ή των κατώτατων ορίων που 
αφορούν επιχειρηματικές πράξεις στις 
οποίες προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή, τους εν λόγω στόχους ή τα 
κατώτατα όρια, καθώς και τα ποσά που 
πρέπει να καταβληθούν για την επίτευξή 
τους.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) αν το ύψος της προμήθειας βασίζεται 
στην επίτευξη των συμφωνηθέντων 
στόχων ή των κατώτατων ορίων που 
αφορούν επιχειρηματικές πράξεις στις 
οποίες προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή, τους εν λόγω στόχους ή τα 
κατώτατα όρια, καθώς και τα ποσά που 
πρέπει να καταβληθούν για την επίτευξή 
τους.

διαγράφεται

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο διαγράφεται
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1 στοιχείο στ), για περίοδο πέντε ετών 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, ο διαμεσολαβητής 
ασφαλιστικών συμβάσεων, πλην των 
συμβάσεων που υπάγονται σε μια από τις 
κατηγορίες που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, 
ενημερώνει τον πελάτη, πριν από τη 
σύναψη κάθε ασφαλιστικής σύμβασης, αν 
ο διαμεσολαβητής αμείβεται με αμοιβή ή 
προμήθεια,
α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο, αν το ζητήσει ο 
πελάτης·
β) ενημερώνει τον πελάτη για το 
δικαίωμά του να ζητήσει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Or. xm

Αιτιολόγηση

Ειδικότερα όσον αφορά όσα καθορίζονται από την επένδυση σε μη χρηματοπιστωτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα δεν περιέχουν κανένα επενδυτικό στοιχείο 
και οι προμήθειες δεν επηρεάζουν με κανέναν τρόπο την απόδοσή τους, ζητούμε την κατάργησή 
τους.

Τροπολογία 118
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 στοιχείο στ), για περίοδο πέντε ετών 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, ο διαμεσολαβητής 
ασφαλιστικών συμβάσεων, πλην των 
συμβάσεων που υπάγονται σε μια από τις 
κατηγορίες που καθορίζονται στο 

διαγράφεται
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παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, 
ενημερώνει τον πελάτη, πριν από τη 
σύναψη κάθε ασφαλιστικής σύμβασης, αν 
ο διαμεσολαβητής αμείβεται με αμοιβή ή 
προμήθεια,
α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο, αν το ζητήσει ο 
πελάτης·
β) ενημερώνει τον πελάτη για το 
δικαίωμά του να ζητήσει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 119
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 στοιχείο στ), για περίοδο πέντε ετών 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, ο διαμεσολαβητής 
ασφαλιστικών συμβάσεων, πλην των 

2. Αν ο διαμεσολαβητής αμείβεται με 
προμήθεια, πρόκειται να:
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συμβάσεων που υπάγονται σε μια από τις 
κατηγορίες που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, 
ενημερώνει τον πελάτη, πριν από τη 
σύναψη κάθε ασφαλιστικής σύμβασης, αν
ο διαμεσολαβητής αμείβεται με αμοιβή ή
προμήθεια,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πελάτες πρέπει να ενημερώνονται για την αμοιβή των εταιρειών, εφόσον τη θεωρούν μέρος 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεών τους – επομένως στηρίζουμε τη συμβουλή της ΕΑΑΕΣ 
(ΕΕΕΑΑΕΣ) να εγκρίνει η Επιτροπή μια προσέγγιση στο πλαίσιο της οποίας οι πελάτες θα 
λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την αμοιβή «κατόπιν αιτήσεως».

Τροπολογία 120
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ενημερώνει επίσης τον πελάτη σχετικά με 
τη φύση και τη βάση υπολογισμού κάθε 
μεταβλητής αμοιβής που λαμβάνεται από 
κάθε υπάλληλό του για τη διανομή και τη 
διαχείριση του εν λόγω ασφαλιστικού 
προϊόντος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί γνωστοποίησης είναι ιδιαίτερα σοβαροί όσον αφορά τη μεταβλητή αμοιβή των 
υπαλλήλων. Οι διαρθρώσεις μισθών και δώρων διαφέρουν σημαντικά, έχουν συχνά σύνθετο 
χαρακτήρα και είναι ενδεχομένως δύσκολο να τις κατανοήσουν οι πελάτες. Επιπλέον, οι 
πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που υφίστανται στις άμεσες πωλήσεις δεν συνεπάγονται 
αυτές καθαυτές τους ίδιους κινδύνους για τους καταναλωτές με εκείνους που υπάρχουν στις 
πωλήσεις μέσω διαμεσολαβητών.
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Τροπολογία 121
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ενημερώνει επίσης τον πελάτη σχετικά με 
τη φύση και τη βάση υπολογισμού κάθε 
μεταβλητής αμοιβής που λαμβάνεται από 
κάθε υπάλληλό του για τη διανομή και τη 
διαχείριση του εν λόγω ασφαλιστικού 
προϊόντος.

διαγράφεται

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω ενημέρωση δεν αποφέρει κανένα σημαντικό όφελος στον ανάδοχο της σύμβασης για 
τη λήψη της τελικής απόφασης, αντιθέτως προσθέτει μια επιπλέον πληροφορία κατά το 
προσυμβατικό στάδιο.

Τροπολογία 122
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ενημερώνει επίσης τον πελάτη σχετικά με 
τη φύση και τη βάση υπολογισμού κάθε 
μεταβλητής αμοιβής που λαμβάνεται από 
κάθε υπάλληλό του για τη διανομή και τη 
διαχείριση του εν λόγω ασφαλιστικού 
προϊόντος.

διαγράφεται

Or. en



PE504.096v01-00 64/100 AM\924646EL.doc

EL

Justification

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.

Τροπολογία 123
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο πελάτης πραγματοποιεί 
πληρωμές βάσει της ασφαλιστικής 
σύμβασης μετά τη σύναψή της, η 
ασφαλιστική επιχείρηση ή ο
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής του 
γνωστοποιεί επίσης, για καθεμία από τις 
εν λόγω μεταγενέστερες πληρωμές, τις 
πληροφορίες που πρέπει να του 
διαβιβάζει σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

διαγράφεται

Or. xm

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω ενημέρωση δεν αποφέρει κανένα σημαντικό όφελος στον ανάδοχο της σύμβασης για 
τη λήψη της τελικής απόφασης, αντιθέτως προσθέτει μια επιπλέον πληροφορία κατά το 
προσυμβατικό στάδιο.

Τροπολογία 124
Othmar Karas
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο πελάτης πραγματοποιεί 
πληρωμές βάσει της ασφαλιστικής 
σύμβασης μετά τη σύναψή της, η 
ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής του 
γνωστοποιεί επίσης, για καθεμία από τις 
εν λόγω μεταγενέστερες πληρωμές, τις 
πληροφορίες που πρέπει να του 
διαβιβάζει σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 125
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν:

διαγράφεται

α) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό του τρόπου γνωστοποίησης 
της αμοιβής του διαμεσολαβητή -
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
προμήθειας - στον πελάτη, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
στ) και ζ) και στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου·
β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, της βάσης 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή του συνδυασμού των 
δύο·
γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λαμβάνουν οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι 
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ασφαλιστικές επιχειρήσεις για να 
γνωστοποιούν την αμοιβή τους στον 
πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία IMD2 πρέπει να διαθέτει σαφές και κατανοητό κείμενο επιπέδου 1, που αντιβαίνει 
στη λογική της παροχής κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή.

Τροπολογία 126
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν:

διαγράφεται

α) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό του τρόπου γνωστοποίησης 
της αμοιβής του διαμεσολαβητή -
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
προμήθειας - στον πελάτη, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
στ) και ζ) και στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου·
β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, της βάσης 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή του συνδυασμού των 
δύο·
γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λαμβάνουν οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για να 
γνωστοποιούν την αμοιβή τους στον 
πελάτη.

Or. en



AM\924646EL.doc 67/100 PE504.096v01-00

EL

Τροπολογία 127
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν:

διαγράφεται

α) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό του τρόπου γνωστοποίησης 
της αμοιβής του διαμεσολαβητή -
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
προμήθειας - στον πελάτη, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
στ) και ζ) και στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου·
β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, της βάσης 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή του συνδυασμού των 
δύο·
γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λαμβάνουν οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για να 
γνωστοποιούν την αμοιβή τους στον 
πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 5 προορίζονται, 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τον χειρισμό των μη ουσιωδών πτυχών ενός 
νομοθετικού κειμένου. Τα ειδικά χαρακτηριστικά γνωστοποίησης και υπολογισμού/καθορισμού 
των αμοιβών έχουν, ωστόσο, ουσιώδη σημασία για την προκειμένη νομοθετική πράξη. Αντί να 
καταστήσουν την παρούσα οδηγία ελάχιστη πράξη εναρμόνισης, οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
μπορούν να διορθώσουν ορισμένες πτυχές μέσω μιας μέγιστης πράξης εναρμόνισης.
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Τροπολογία 128
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από τη σύναψη 
οποιασδήποτε συγκεκριμένης σύμβασης 
ασφάλισης, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής – συμπεριλαμβανομένων 
των συνδεδεμένων διαμεσολαβητών – ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση , εντοπίζει βάσει 
των πληροφοριών τις οποίες παρέσχε ο 
πελάτης:

1. Πριν από τη σύναψη 
οποιασδήποτε συγκεκριμένης σύμβασης 
ασφάλισης, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής – συμπεριλαμβανομένων 
των συνδεδεμένων διαμεσολαβητών – ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση , καθορίζει βάσει 
των πληροφοριών τις οποίες παρέσχε ο 
πελάτης:

Or. en

Τροπολογία 129
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από τη σύναψη 
οποιασδήποτε συγκεκριμένης σύμβασης 
ασφάλισης, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής – συμπεριλαμβανομένων 
των συνδεδεμένων διαμεσολαβητών – ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση , εντοπίζει βάσει 
των πληροφοριών τις οποίες παρέσχε ο 
πελάτης:

1. Πριν από τη σύναψη 
οποιασδήποτε συγκεκριμένης σύμβασης 
ασφάλισης, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής – συμπεριλαμβανομένων 
των συνδεδεμένων διαμεσολαβητών – ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση, εντοπίζει βάσει 
των πληροφοριών τις οποίες παρέσχε ο 
πελάτης ή οι οποίες αφορούν τον πελάτη:

Or. en

Τροπολογία 130
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τον σύνθετο 
χαρακτήρα του προτεινόμενου 
ασφαλιστικού προϊόντος και το επίπεδο 
του χρηματοοικονομικού κινδύνου για τον 
πελάτη .

2. Οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τον σύνθετο 
χαρακτήρα του προτεινόμενου 
ασφαλιστικού προϊόντος και το επίπεδο 
του χρηματοοικονομικού κινδύνου για τον 
πελάτη  και τον τρόπο πώλησης.

Or. en

Τροπολογία 131
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση πληροφορεί 
τον πελάτη ότι παρέχει συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης, οφείλει να τις 
παρέχει βάσει ανάλυσης επαρκώς μεγάλου 
αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που 
διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε 
θέση να συστήσει, σύμφωνα με 
επαγγελματικά κριτήρια, την ασφαλιστική 
σύμβαση που θα ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις ανάγκες του πελάτη.

3. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
πληροφορεί τον πελάτη ότι παρέχει 
συμβουλές βάσει αμερόληπτης ανάλυσης, 
οφείλει να τις παρέχει βάσει ανάλυσης 
επαρκώς μεγάλου αριθμού ασφαλιστικών 
συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, 
ώστε να είναι σε θέση να συστήσει, 
σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την 
ασφαλιστική σύμβαση που θα 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του 
πελάτη.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Ζητείται η διαγραφή της αναφοράς στην ασφαλιστική επιχείρηση στον βαθμό που προβλέπει την 
παροχή, εκ μέρους της εταιρείας, ασφαλιστικών συμβουλών σε αμερόληπτη βάση στον πελάτη, 
διότι κάτι τέτοιο αποτελεί προφανή αντίφαση.

Τροπολογία 132
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση πληροφορεί τον 
πελάτη ότι παρέχει συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης, οφείλει να τις 
παρέχει βάσει ανάλυσης επαρκώς μεγάλου 
αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που 
διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε 
θέση να συστήσει, σύμφωνα με 
επαγγελματικά κριτήρια, την ασφαλιστική 
σύμβαση που θα ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις ανάγκες του πελάτη.

3. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση πληροφορεί τον 
πελάτη ότι παρέχει συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης, οφείλει να τις 
παρέχει βάσει ανάλυσης επαρκώς μεγάλου 
αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που 
διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε 
θέση να συστήσει, σύμφωνα με 
επαγγελματικά κριτήρια, την ασφαλιστική 
σύμβαση που θα ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις ανάγκες του πελάτη.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 133
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
ανεξαρτήτως του αν παρέχονται ή όχι 
συμβουλές, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τις 
σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό 
προϊόν σε μορφή κατανοητή ώστε να 
μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη.

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
ανεξαρτήτως του αν παρέχονται ή όχι 
συμβουλές, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τις 
σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό 
προϊόν σε μορφή κατανοητή ώστε να 
μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη. Αυτές 
παρέχονται σε τυποποιημένο δελτίο 
πληροφοριών, σε απλή γλώσσα και 
περιλαμβάνουν τις βασικές πληροφορίες 
για την ασφαλιστική σύμβαση.

Or. en
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Τροπολογία 134
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 
ισχύουν για άτομα που ασκούν 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση όταν αυτή 
πραγματοποιείται σε σχέση με την 
πώληση επενδυτικών ασφαλιστικών 
προϊόντων από:
α) ασφαλιστικό διαμεσολαβητή·
β) ασφαλιστική επιχείρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε σχέση με την πώληση επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων 
έχει ήδη αναπτυχθεί στο κεφάλαιο VII. Επίσης, σχετικός έλεγχος σκοπιμότητας και 
καταλληλότητας ισχύει ήδη και έχει αναπτυχθεί στο άρθρο 25. Κατά συνέπεια, οι εν λόγω 
κανόνες δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Τροπολογία 135
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 16, 17 και 18 δεν χρειάζεται να 
παρέχονται όταν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση διαμεσολαβεί στην ασφάλιση 
μεγάλων κινδύνων, στην περίπτωση 
διαμεσολάβησης αντασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών ή αντασφαλιστικών 

1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 16, 17 και 18 δεν χρειάζεται να 
παρέχονται όταν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση διαμεσολαβεί στην ασφάλιση 
μεγάλων κινδύνων, στην περίπτωση 
διαμεσολάβησης αντασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών ή αντασφαλιστικών 
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επιχειρήσεων, ή σε σχέση με 
επαγγελματίες πελάτες, όπως 
διευκρινίζεται στο παράρτημα .

επιχειρήσεων, ή σε σχέση με 
επαγγελματίες πελάτες, όπως 
διευκρινίζεται στο παράρτημα .
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 136
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη, τα οποία διατηρούν 
σε ισχύ ή εισάγουν αυστηρότερες 
διατάξεις που ισχύουν για τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω διατάξεις 
σέβονται τις αρχές των ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού και ότι ο διοικητικός 
φόρτος που απορρέει από τις διατάξεις 
αυτές είναι αναλογικά σχετικός με τα 
οφέλη προστασίας των καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 137
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν πρακτικές 
ομαδοποίησης αλλά όχι πρακτικές 
δέσμευσης.

διαγράφεται

Or. en



AM\924646EL.doc 73/100 PE504.096v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με ζημία που υφίστανται οι καταναλωτές, 
ώστε να υποστηριχθεί απαγόρευση σχετικά με τη δέσμευση ασφαλιστικών προϊόντων, 
δεδομένου ότι οι εν λόγω προτάσεις δεν αποτέλεσαν τμήμα της διαβούλευσης και της εκτίμησης 
επιπτώσεων της Επιτροπής σχετικά με την IMD.

Τροπολογία 138
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν πρακτικές 
ομαδοποίησης αλλά όχι πρακτικές 
δέσμευσης.

1. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν άδικες 
εμπορικές πρακτικές όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά.

Or. en

Τροπολογία 139
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν πρακτικές 
ομαδοποίησης αλλά όχι πρακτικές 
δέσμευσης.

1. Τα κράτη μέλη ενδέχεται να επιτρέπουν 
πρακτικές ομαδοποίησης αλλά όχι 
πρακτικές δέσμευσης.

Or. en

Τροπολογία 140
Malcolm Harbour
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 
κοινού με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
δέσμη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 
ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής προσφέρει στον πελάτη 
και τον ενημερώνει για τη δυνατότητα 
αγοράς των διαφόρων στοιχείων της 
δέσμης χωριστά, και παρέχει πληροφορίες 
για το κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου της δέσμης που μπορεί να 
αγοραστεί μέσω αυτής της δέσμης ή από 
αυτή χωριστά.

2. Όταν προσφέρεται ασφάλιση από 
κοινού με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
δέσμη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 
ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ενημερώνει τον πελάτη
για τη δυνατότητα αγοράς των διαφόρων 
στοιχείων της δέσμης χωριστά, και παρέχει 
πληροφορίες για το κόστος και τις 
επιβαρύνσεις κάθε στοιχείου της δέσμης 
που μπορεί να αγοραστεί μέσω αυτής της 
δέσμης ή από αυτή χωριστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση αυτή ευθυγραμμίζει την πρόταση με την προσέγγιση της οδηγίας MiFID.

Τροπολογία 141
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν μια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 
ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 
κοινού με άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 
δέσμη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 
ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής προσφέρει στον πελάτη 
και τον ενημερώνει για τη δυνατότητα 
αγοράς των διαφόρων στοιχείων της 
δέσμης χωριστά, και παρέχει πληροφορίες 
για το κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου της δέσμης που μπορεί να 
αγοραστεί μέσω αυτής της δέσμης ή από 

2. Σε περίπτωση πρακτικών 
ομαδοποίησης, η ασφαλιστική επιχείρηση 
ή, ενδεχομένως, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ενημερώνει τον πελάτη 
για τη δυνατότητα αγοράς των διαφόρων 
στοιχείων της δέσμης χωριστά, και, εάν 
υπάρχει δυνατότητα, παρέχει πληροφορίες 
για το κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 
στοιχείου της δέσμης που μπορεί να 
αγοραστεί μέσω αυτής της δέσμης ή από 
αυτή χωριστά, κατόπιν αιτήσεως του 
πελάτη.
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αυτή χωριστά.

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 142
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει, το αργότερο 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου [20XX] και 
επικαιροποιεί περιοδικά κατευθυντήριες 
γραμμές για την αξιολόγηση και την 
εποπτεία των διασταυρούμενων 
πωλήσεων, στις οποίες αναφέρονται 
συγκεκριμένα καταστάσεις όπου οι 
πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων δεν συνάδουν με τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 16, 17 και 18 ή 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Με γνώμονα τις προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 21, αυτό δεν είναι πλέον απαραίτητο.

Τροπολογία 143
Othmar Karas, Andreas Schwab
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει, το αργότερο 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου [20XX] και 
επικαιροποιεί περιοδικά κατευθυντήριες 
γραμμές για την αξιολόγηση και την 
εποπτεία των διασταυρούμενων 
πωλήσεων, στις οποίες αναφέρονται 
συγκεκριμένα καταστάσεις όπου οι 
πρακτικές των διασταυρούμενων 
πωλήσεων δεν συνάδουν με τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 16, 17 και 18 ή 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 144
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Kεφάλαιο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Or. en

Τροπολογία 145
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν κεφάλαιο προβλέπει πρόσθετες 
απαιτήσεις για την ασφαλιστική 

Το παρόν κεφάλαιο αντικαθιστά τα άρθρα 
15 έως 18 του κεφαλαίου VI σχετικά με 
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διαμεσολάβηση, σε σχέση με την πώληση 
επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων 
από:

την πώληση επενδυτικών ασφαλιστικών 
προϊόντων από:

Or. xm

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασαφηνιστεί στην IMD2 ότι η πώληση επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων δεν 
πρέπει να διέπεται από το σύνολο των πρόσθετων κανόνων δεοντολογίας, εφόσον υπάρχουν 
αυστηρότερες διατάξεις που καθορίζουν τις πρακτικές πώλησης προϊόντων που υπόκεινται στην 
MiFID.

Τροπολογία 146
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2 
εφαρμόζεται επίσης στους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την άσκηση 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε σχέση 
με όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις τροπολογίες του MH σε σχέση με το άρθρο 17, η γνωστοποίηση της αμοιβής 
έχει περιορισμένη αξία όσον αφορά την αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων. Επεκτείνει 
τους κανόνες συγκρούσεων συμφερόντων του άρθρου 23 σε όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα.

Τροπολογία 147
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2 
εφαρμόζεται επίσης στους ασφαλιστικούς 
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διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την άσκηση 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε σχέση 
με όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες συγκρούσεων συμφερόντων πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα ασφαλιστικά 
προϊόντα.

Τροπολογία 148
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2 
εφαρμόζεται επίσης στους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις κατά την άσκηση 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε σχέση 
με όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα. 

Or. en

Τροπολογία 149
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν σε 
ισχύ ή να εισάγουν αυστηρότερες 
διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις της 
προβλεπόμενης στα άρθρα 23, 24 και 25 
προστασίας των καταναλωτών, εφόσον οι 
διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες με 
το ενωσιακό δίκαιο. Η ΕΑΚΑΑ και η 
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ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να συνεργαστούν για 
να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
συνοχή των προτύπων επαγγελματικής 
δεοντολογίας για τα επενδυτικά προϊόντα 
λιανικής που διέπονται είτε από την 
οδηγία MiFID ΙΙ είτε από την παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις τροπολογίες του MH σε σχέση με το άρθρο 17, η γνωστοποίηση της αμοιβής 
έχει περιορισμένη αξία όσον αφορά την αντιμετώπιση συγκρούσεων συμφερόντων. Επεκτείνει 
τους κανόνες συγκρούσεων συμφερόντων του άρθρου 23 σε όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα.

Τροπολογία 150
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν σε 
ισχύ ή να εισάγουν αυστηρότερες 
διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις της 
προβλεπόμενης στα άρθρα 23, 24 και 25 
προστασίας των καταναλωτών, εφόσον οι 
διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες με 
το ενωσιακό δίκαιο. Η ΕΑΚΑΑ και η 
ΕΑΑΕΣ θα πρέπει να συνεργαστούν για 
να επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
συνοχή των προτύπων επαγγελματικής 
δεοντολογίας για τα επενδυτικά προϊόντα 
λιανικής που διέπονται είτε από την 
οδηγία (MiFID ΙΙ) είτε από την παρούσα 
οδηγία. 

Or. en

Τροπολογία 151
Othmar Karas
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν σε 
ισχύ ή να εισάγουν αυστηρότερες 
διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις της 
προβλεπόμενης στα άρθρα 23, 24 και 25 
προστασίας των καταναλωτών, εφόσον οι 
διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες με 
το ενωσιακό δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες συγκρούσεων συμφερόντων πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα ασφαλιστικά 
προϊόντα.

Τροπολογία 152
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν τα μέτρα που λαμβάνονται από 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση, σύμφωνα με τα 
άρθρα 15, 16 και 17, δεν επαρκούν για να 
διασφαλιστεί, με εύλογη βεβαιότητα, η 
πρόληψη των κίνδυνων να θιγούν τα 
συμφέροντα των πελατών και των 
δυνητικών πελατών λόγω των 
συγκρούσεων συμφερόντων, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση γνωστοποιεί 
σαφώς στον πελάτη τη γενική φύση ή τις 
πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων 
προτού αναλάβει να ασκήσει 
δραστηριότητες για λογαριασμό του.

2. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση καταρτίζει και 
εφαρμόζει αποτελεσματικές οργανωτικές 
και διοικητικές ρυθμίσεις ώστε να ενεργεί 
όλα τα ευλόγως πρακτέα προκειμένου να 
μην επηρεάζονται αρνητικά τα 
συμφέροντα των πελατών λόγω 
συγκρούσεων συμφερόντων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροποποίηση προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το κείμενο με την οδηγία MiFID.

Τροπολογία 153
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν τα μέτρα που λαμβάνονται από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση, σύμφωνα με τα 
άρθρα 15, 16 και 17, δεν επαρκούν για να 
διασφαλιστεί, με εύλογη βεβαιότητα, η 
πρόληψη των κίνδυνων να θιγούν τα 
συμφέροντα των πελατών και των 
δυνητικών πελατών λόγω των 
συγκρούσεων συμφερόντων, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση γνωστοποιεί 
σαφώς στον πελάτη τη γενική φύση ή τις 
πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων 
προτού αναλάβει να ασκήσει 
δραστηριότητες για λογαριασμό του.

2. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση καταρτίζει και 
εφαρμόζει αποτελεσματικές οργανωτικές 
και διοικητικές ρυθμίσεις ώστε να ενεργεί 
όλα τα ευλόγως πρακτέα προκειμένου να 
μην επηρεάζονται αρνητικά τα 
συμφέροντα των πελατών λόγω 
συγκρούσεων συμφερόντων. Όταν τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση δεν επαρκούν για 
να διασφαλιστεί, με εύλογη βεβαιότητα, η 
πρόληψη των κίνδυνων να θιγούν τα 
συμφέροντα των πελατών και των 
δυνητικών πελατών λόγω των 
συγκρούσεων συμφερόντων, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση γνωστοποιεί 
σαφώς στον πελάτη τη γενική φύση και/ή 
τις πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων 
και τα μέτρα που λαμβάνονται για 
μετριασμό των κινδύνων αυτών σε σχέση 
με τον πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο τα εν λόγω πρότυπα πωλήσεων για τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα να 
είναι συνεπή, ανεξάρτητα από το εάν τα εν λόγω προϊόντα είναι χρηματοπιστωτικά μέσα ή 
επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα. Αυτό θα συμβάλει στον περιορισμό της σύγχυσης και της 
πιθανότητας ρυθμιστικού αρμπιτράζ, ενώ θα ενισχύσει την προστασία των ασφαλισμένων. 
Είναι, κατά συνέπεια, σημαντικό το κείμενο της οδηγίας IMD2 να αντικατοπτρίζει το κείμενο 
της οδηγίας MiFID.
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Τροπολογία 154
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η πληροφόρηση πρέπει:
α) να πραγματοποιείται σε σταθερό μέσο, 
και
β) να περιλαμβάνει επαρκείς 
λεπτομέρειες, λαμβάνοντας υπόψη τη 
φύση του πελάτη, ώστε να επιτραπεί στον 
πελάτη να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση 
ως προς την υπηρεσία στο πλαίσιο της 
οποίας προκύπτει η σύγκρουση 
συμφερόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο τα εν λόγω πρότυπα πωλήσεων για τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα να 
είναι συνεπή, ανεξάρτητα από το εάν τα εν λόγω προϊόντα είναι χρηματοπιστωτικά μέσα ή 
επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα. Αυτό θα συμβάλει στον περιορισμό της σύγχυσης και της 
πιθανότητας ρυθμιστικού αρμπιτράζ, ενώ θα ενισχύσει την προστασία των ασφαλισμένων. 
Είναι, κατά συνέπεια, σημαντικό το κείμενο της οδηγίας IMD2 να αντικατοπτρίζει το κείμενο 
της οδηγίας MiFID.

Τροπολογία 155
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από έναν 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή μια 
ασφαλιστική επιχείρηση να ενεργεί, κατά 
την άσκηση ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με ή για πελάτες, με 
εντιμότητα, θεμιτό τρόπο και 

διαγράφεται
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επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με 
τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των 
πελατών του/της, και να συμμορφώνεται, 
ιδίως, με τις αρχές που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο και στο άρθρο 25.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανάληψη του άρθρου 15.

Τροπολογία 156
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η υλοποίηση των απαιτήσεων 
παροχής πληροφοριών που 
περιλαμβάνεται στα άρθρα 24 και 25 
πρέπει να είναι αναλογική, λαμβάνοντας 
υπόψη το εάν ο πελάτης είναι ή όχι 
επαγγελματίας πελάτης, όπως 
καθορίζεται στο παράρτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 24 παρέχουν καθοδήγηση για την εφαρμογή των εν λόγω 
άρθρων σε σχέση με τους επαγγελματίες πελάτες και με άλλες τροπολογίες, ώστε να 
ευθυγραμμιστεί το κείμενο με την παρούσα προσέγγιση της MiFID II.

Τροπολογία 157
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όλες οι πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαφημιστικών ανακοινώσεων, που
απευθύνονται από ασφαλιστικό 
διαμεσολαβητή ή ασφαλιστική 
επιχείρηση σε πελάτες ή δυνητικούς 
πελάτες, επιβάλλεται να είναι θεμιτές, 
σαφείς και μη παραπλανητικές. Οι 
διαφημιστικές ανακοινώσεις πρέπει να 
μπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως 
τέτοιες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανάληψη του άρθρου 15.

Τροπολογία 158
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση και τις υπηρεσίες 
τους. Κατά την παροχή συμβουλών, οι 
πληροφορίες προσδιορίζουν αν οι 
συμβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη 
βάση και αν στηρίζονται σε ευρεία ή πιο 
περιορισμένη ανάλυση της αγοράς και 
αναφέρουν εάν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση θα διαθέσει στον πελάτη 
διαρκή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
του ασφαλιστικού προϊόντος που 
συστήνεται στον πελάτη·

α) τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση και τις υπηρεσίες 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 159
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση και τις υπηρεσίες 
τους. Κατά την παροχή συμβουλών, οι 
πληροφορίες προσδιορίζουν αν οι 
συμβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη 
βάση και αν στηρίζονται σε ευρεία ή πιο 
περιορισμένη ανάλυση της αγοράς και 
αναφέρουν εάν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση θα διαθέσει στον πελάτη 
διαρκή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
του ασφαλιστικού προϊόντος που 
συστήνεται στον πελάτη·

α) τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση και τις υπηρεσίες 
τους. Κατά την παροχή συμβουλών, οι 
πληροφορίες προσδιορίζουν αν οι 
συμβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη 
βάση και αν στηρίζονται σε ευρεία ή πιο 
περιορισμένη ανάλυση της αγοράς και 
αναφέρουν εάν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση θα διαθέσει στον πελάτη τις 
πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με 
την καταλληλότητα του ασφαλιστικού 
προϊόντος που συστήνεται στον πελάτη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαρκής αξιολόγηση, δηλαδή η επαναλαμβανόμενη υποχρεωτική παροχή συμβουλών σχετικά 
με ένα ασφαλιστικό προϊόν και την καταλληλότητά του δεν είναι εφικτή, ενώ η παροχή των πιο 
πρόσφατων πληροφοριών σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως του πελάτη 
είναι αναγκαία υπηρεσία.

Τροπολογία 160
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα ασφαλιστικά προϊόντα και τις 
προτεινόμενες επενδυτικές στρατηγικές. 
Θα πρέπει να περιλαμβάνεται κατάλληλη 
καθοδήγηση και προειδοποιήσεις σχετικά 
με τους κινδύνους που συνδέονται με τις 
επενδύσεις στα εν λόγω προϊόντα ή με την 
υιοθέτηση συγκεκριμένων επενδυτικών 

β) το κατά πόσον οι συμβουλές 
παρέχονται ανεξάρτητα βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης της αγοράς ή 
βάσει ανάλυσης των προϊόντων που
παρέχονται από μια ασφαλιστική 
επιχείρηση. Στις πληροφορίες αναφέρεται 
εάν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
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στρατηγικών· και ασφαλιστική επιχείρηση θα διαθέσει στον 
πελάτη διαρκή αξιολόγηση της 
καταλληλότητας του ασφαλιστικού 
προϊόντος που συστήνεται στον πελάτη·

Or. en

Τροπολογία 161
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το κόστος και τις σχετικές 
παρεπόμενες επιβαρύνσεις.

γ) τα ασφαλιστικά προϊόντα λαμβάνοντας 
υπόψη τον σύνθετο χαρακτήρα του 
ασφαλιστικού προϊόντος και τον τύπο του 
πελάτη (είτε πρόκειται για καταναλωτή 
είτε όχι). Θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
κατάλληλη καθοδήγηση και 
προειδοποιήσεις σχετικά με τους 
κινδύνους που συνδέονται με τις 
επενδύσεις στα εν λόγω προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 162
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο θα πρέπει να παρέχονται σε 
κατανοητή μορφή, κατά τρόπο ώστε οι 
πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες να είναι 
ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση 
και τους κινδύνους του προσφερόμενου 
συγκεκριμένου ασφαλιστικού προϊόντος 
και, ως εκ τούτου, να λαμβάνουν 
τεκμηριωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Οι 

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο θα πρέπει να παρέχονται σε 
κατανοητή μορφή, κατά τρόπο ώστε οι 
πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες να είναι 
ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση 
και τους κινδύνους του προσφερόμενου 
συγκεκριμένου τύπου ασφαλιστικού 
προϊόντος και, ως εκ τούτου, να 
λαμβάνουν τεκμηριωμένες επενδυτικές 
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πληροφορίες αυτές μπορεί να παρέχονται 
σε τυποποιημένη μορφή.

αποφάσεις. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί 
να παρέχονται σε τυποποιημένη μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνοχή με τη διατύπωση στην οδηγία MiFID II.

Τροπολογία 163
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει τον 
πελάτη ότι παρέχονται ασφαλιστικές 
συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση:

5. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει τον 
πελάτη ότι παρέχονται ασφαλιστικές 
συμβουλές ανεξάρτητα, οι κατάλληλες 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 θα περιλαμβάνουν τα εξής, 
τα οποία θα παρέχονται πριν από τις 
ασφαλιστικές συμβουλές:

Or. en

Τροπολογία 164
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολογεί επαρκώς μεγάλο αριθμό
ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά. Τα ασφαλιστικά προϊόντα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται στα ασφαλιστικά προϊόντα 
που εκδίδονται ή παρέχονται από 

α) το φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων επί 
των οποίων βασίζεται η σύσταση και, 
συγκεκριμένα, εάν το φάσμα περιορίζεται 
στα ασφαλιστικά προϊόντα που εκδίδονται 
ή παρέχονται από οντότητες που έχουν 
στενούς δεσμούς με τον διαμεσολαβητή 
που εκπροσωπεί τον πελάτη· και
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οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση· και

Or. en

Τροπολογία 165
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολογεί επαρκώς μεγάλο αριθμό
ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά. Τα ασφαλιστικά προϊόντα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται στα ασφαλιστικά προϊόντα 
που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση· και

α) αξιολογεί ένα φάσμα ασφαλιστικών 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Τα 
ασφαλιστικά προϊόντα διαφοροποιούνται 
ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή 
τους παρόχους των προϊόντων και δεν θα 
πρέπει να περιορίζονται στα ασφαλιστικά 
προϊόντα που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση· και

Or. en

Τροπολογία 166
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αξιολογεί επαρκώς μεγάλο αριθμό
ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά. Τα ασφαλιστικά προϊόντα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται στα ασφαλιστικά προϊόντα 
που εκδίδονται ή παρέχονται από 

α) αξιολογεί ένα φάσμα ασφαλιστικών 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Τα 
ασφαλιστικά προϊόντα διαφοροποιούνται 
ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή 
τους παρόχους των προϊόντων και δεν θα 
πρέπει να περιορίζονται στα ασφαλιστικά 
προϊόντα που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
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οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση· και

τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση· και

Or. en

Τροπολογία 167
Othmar Karas, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν αποδέχεται ή δεν λαμβάνει 
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά 
οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται 
από τρίτον ή από πρόσωπο που ενεργεί 
για λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους 
πελάτες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση αποδοχής αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών οφελών από τρίτους για 
την παροχή ασφαλιστικών συμβουλών σε ανεξάρτητη βάση δεν δημιουργεί ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για όλους τους διαύλους διανομής. Δεν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια ή 
προστασία των καταναλωτών, αλλά αντίθετα θα εξαλείψει τους εν λόγω διαύλους διανομής και 
θα έχει, συνεπώς, ως αποτέλεσμα περιορισμένο ανταγωνισμό και υψηλότερες τιμές για τους 
καταναλωτές.

Τροπολογία 168
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν αποδέχεται ή δεν λαμβάνει 
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά 
οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται 

β) κατά πόσον η αμοιβή είναι πληρωτέα 
από τον πελάτη για τις συμβουλές·
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από τρίτον ή από πρόσωπο που ενεργεί 
για λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους 
πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 169
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν αποδέχεται ή δεν λαμβάνει αμοιβές, 
προμήθειες ή άλλα χρηματικά οφέλη που 
καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτον ή 
από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό 
τρίτου σε σχέση με την παροχή της 
υπηρεσίας προς τους πελάτες.

β) δεν αποδέχεται και δεν παρακρατεί
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά 
οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται 
από τρίτον ή από πρόσωπο που ενεργεί για 
λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους πελάτες.

Or. en

Τροπολογία 170
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) κατά πόσον ο ασφαλιστικός
διαμεσολαβητής λαμβάνει αμοιβές ή 
προμήθειες από τρίτους σε σχέση με την 
ασφαλιστική σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 171
Olle Schmidt
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη ενδέχεται να 
επιβάλουν πρόσθετες απαιτήσεις στους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που 
ενημερώνουν τον πελάτη ότι οι 
συγκεκριμένες ασφαλιστικές συμβουλές 
παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση.

Or. en

Τροπολογία 172
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 33 σχετικά με μέτρα που 
εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις αρχές 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, κατά 
την άσκηση δραστηριότητας 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με τους 
πελάτες τους. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν:

διαγράφεται

α) τη φύση της υπηρεσίας ή των 
υπηρεσιών που προσφέρονται ή 
παρέχονται στον πελάτη ή στον δυνητικό 
πελάτη, λαμβανομένων υπόψη του είδους, 
του αντικειμένου, του όγκου και της 
συχνότητας των συναλλαγών· και
β) τη φύση των προϊόντων που 
προσφέρονται ή προτείνονται, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων 
τύπων ασφαλιστικών προϊόντων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η εντολή και ο στόχος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δεν καθορίζεται με σαφήνεια.

Τροπολογία 173
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά την 
άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
σε σχέση με πωλήσεις όπου δεν 
παρέχονται συμβουλές, να παράσχουν τις 
εν λόγω υπηρεσίες στους πελάτες τους 
χωρίς να χρειάζεται να λάβουν τις 
πληροφορίες ή να προβούν στη 
διατύπωση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η υπηρεσία χωρίς την παροχή 
συμβουλών αναφέρεται σε επενδύσεις οι 
οποίες βασίζονται σε ασφαλιστικά 
προϊόντα, που παρέχουν μόνο επενδυτική 
έκθεση σε υποκείμενα χρηματοπιστωτικά 
μέσα που θεωρείται ότι δεν έχουν σύνθετο 
χαρακτήρα όπως ορίζεται στο άρθρο 25 
παράγραφος 3 στοιχείο a) της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ· ή
β) το προϊόν ή η υπηρεσία παρέχονται 
κατόπιν ρητής επιθυμίας του πελάτη ή 
του δυνητικού πελάτη,
γ) ο πελάτης ή ο δυνητικός πελάτης έχει 
ενημερωθεί σαφώς ότι κατά την παροχή 
της εν λόγω υπηρεσίας ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση δεν απαιτείται να αξιολογήσει 
την καταλληλότητα ή τη σκοπιμότητα 
του προϊόντος που παρέχεται, και
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δ) ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση συμμορφώνεται 
με τις υποχρεώσεις της βάσει του άρθρου 
23.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να μπορούν να 
πωλούν επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα που δεν έχουν σύνθετο χαρακτήρα χωρίς να 
χρειάζεται να αξιολογούν τις γνώσεις και την εμπειρία των πελατών, όταν οι καταναλωτές 
αποφασίζουν ρητώς εάν επιθυμούν να λάβουν συμβουλές σχετικά με επενδυτικά ασφαλιστικά 
προϊόντα. Αυτό συμβάλλει στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού με τα μη επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα.

Τροπολογία 174
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά την 
άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
σε σχέση με πωλήσεις όπου δεν 
παρέχονται συμβουλές, να παράσχουν τις 
εν λόγω υπηρεσίες στους πελάτες τους 
χωρίς να χρειάζεται να λάβουν τις 
πληροφορίες ή να προβούν στη 
διατύπωση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η υπηρεσία χωρίς την παροχή 
συμβουλών αναφέρεται σε επενδύσεις οι 
οποίες βασίζονται σε ασφαλιστικά 
προϊόντα, που:
i) παρέχουν μόνο επενδυτική έκθεση σε 
υποκείμενα χρηματοπιστωτικά μέσα που 
θεωρείται ότι δεν έχουν σύνθετο 
χαρακτήρα όπως ορίζεται στο άρθρο 25 
παράγραφος 3 στοιχείο a) της [οδηγίας 
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2004/39/ΕΚ*]· ή
ii) δεν ενσωματώνουν κάποια δομή, η 
οποία καθιστά δύσκολο για τον πελάτη να 
κατανοήσει τον σχετικό κίνδυνο.
β) το προϊόν ή η υπηρεσία παρέχονται 
κατόπιν πρωτοβουλίας του πελάτη ή του 
δυνητικού πελάτη·
γ) ο πελάτης ή δυνητικός πελάτης έχει 
ενημερωθεί σαφώς ότι κατά την παροχή 
της εν λόγω υπηρεσίας ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση δεν υποχρεούται να 
αξιολογήσει την καταλληλότητα ή τη 
σκοπιμότητα του προϊόντος που 
παρέχεται και ότι επομένως ο ίδιος δεν 
καλύπτεται από την αντίστοιχη 
προστασία των οικείων κανόνων 
επαγγελματικής δεοντολογίας. Η 
προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται 
σε τυποποιημένη μορφή, και
δ) ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση συμμορφώνεται 
με τις υποχρεώσεις της βάσει του άρθρου 
23.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρόλο που σκοπός του άρθρου αυτού είναι να αντικατοπτρίζει την προστασία των μη 
ασφαλιστικών επενδύσεων που ορίζονται στην οδηγία MiFID2, στην πράξη είναι πολύ πιο 
αυστηρό. Η προτεινόμενη προσθήκη θα επιτρέψει στις εταιρείες να συνεχίσουν να πωλούν 
επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα που δεν έχουν σύνθετο χαρακτήρα χωρίς να χρειάζεται να 
αξιολογούν τις γνώσεις και την εμπειρία των πελατών. Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές 
έχουν την επιλογή να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να λάβουν συμβουλές σχετικά με επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα. Διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού με τα μη επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα.

Τροπολογία 175
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)



AM\924646EL.doc 95/100 PE504.096v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά την 
άσκηση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
σε σχέση με πωλήσεις όπου δεν 
παρέχονται συμβουλές, να παράσχουν τις 
εν λόγω υπηρεσίες στους πελάτες τους 
χωρίς να χρειάζεται να λάβουν τις 
πληροφορίες ή να προβούν στη 
διατύπωση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 εφόσον πληρούνται όλες οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η υπηρεσία χωρίς την παροχή 
συμβουλών αναφέρεται σε επενδύσεις οι 
οποίες βασίζονται σε ασφαλιστικά 
προϊόντα, που παρέχουν μόνο επενδυτική 
έκθεση σε υποκείμενα χρηματοπιστωτικά 
μέσα που θεωρείται ότι δεν έχουν σύνθετο 
χαρακτήρα όπως ορίζεται στο άρθρο 25 
παράγραφος 3 στοιχείο a) της οδηγίας 
2004/39/ΕΚ· ή
β) το προϊόν ή η υπηρεσία παρέχονται 
κατόπιν ρητής επιθυμίας του πελάτη ή 
του δυνητικού πελάτη,
γ) ο πελάτης ή ο δυνητικός πελάτης έχει 
ενημερωθεί σαφώς ότι κατά την παροχή 
της εν λόγω υπηρεσίας ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση δεν απαιτείται να αξιολογήσει 
την καταλληλότητα ή τη σκοπιμότητα 
του προϊόντος που παρέχεται, και
δ) ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση συμμορφώνεται 
με τις υποχρεώσεις της βάσει του άρθρου 
23.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει να μπορούν να 
πωλούν επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα που δεν έχουν σύνθετο χαρακτήρα χωρίς να 
χρειάζεται να αξιολογούν τις γνώσεις και την εμπειρία των πελατών, όταν οι καταναλωτές 
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αποφασίζουν ρητώς εάν επιθυμούν να λάβουν συμβουλές σχετικά με επενδυτικά ασφαλιστικά 
προϊόντα. Αυτό συμβάλλει στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού με τα μη επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα.

Τροπολογία 176
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα τους 
είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και 
αποτρεπτικά.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα τους 
είναι αποτελεσματικά, αναλογικά, 
αποτρεπτικά και ανταποκρίνονται στο 
σύνθετο χαρακτήρα του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κυρώσεις πρέπει, κατά τρόπο σαφέστερο, να είναι επίσης αναλογικές σε σχέση με τον 
σύνθετο χαρακτήρα των προϊόντων ή της υπηρεσίας που αποτελεί αντικείμενο διαμεσολάβησης.

Τροπολογία 177
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η αρμόδια 
αρχή δημοσιοποιεί, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, οποιεσδήποτε κυρώσεις ή 
οποιαδήποτε μέτρα επιβάλλονται λόγω 
παραβίασης των εθνικών διατάξεων που 
εγκρίνονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, συμπεριλαμβάνοντας 
πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη 
φύση της παραβίασης και την ταυτότητα 
των προσώπων που ευθύνονται για αυτήν, 
εκτός εάν η εν λόγω δημοσιοποίηση θα 

Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η αρμόδια 
αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για 
οποιεσδήποτε κυρώσεις ή οποιαδήποτε 
μέτρα επιβάλλονται λόγω παραβίασης των 
εθνικών διατάξεων που εγκρίνονται κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά 
με το είδος και τη φύση της παραβίασης.
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έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τις ασφαλιστικές 
και αντασφαλιστικές αγορές. Εάν η 
δημοσιοποίηση θα προξενούσε 
δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα 
μέρη, οι αρμόδιες αρχές δημοσιοποιούν 
τις κυρώσεις ανώνυμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση πιθανής δυσανάλογης ζημίας στα μέρη που εμπλέκονται σε 
δημοσιοποίηση κυρώσεων θα είναι αναμφίβολα εξαιρετικά δύσκολη. Επίσης, η δημοσιοποίηση 
κυρώσεων θα οδηγήσει σε διπλή έκθεση των ατόμων που θίγονται, δεδομένου ότι δεν 
αντιμετωπίζουν την κύρωση αυτή καθεαυτή αλλά τη δημοσιοποίηση του ονόματός τους, του
είδους της παράβασης και της κύρωσης.

Τροπολογία 178
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 34 όσον αφορά τα άρθρα 8, 17, 
23, 24 και 25.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 34 όσον αφορά τα άρθρα 23 και 
25.

Or. en

Τροπολογία 179
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 8, 17, 23, 24 και 25 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 23 και 25 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα 
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διάστημα από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 180
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ανάθεση εξουσιών που προβλέπεται 
στα άρθρα 8, 17, 23, 24 και 25 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση περί ανάκλησης περατώνει την 
ανάθεση εξουσιών που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

3. Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται 
στα άρθρα 23 και 25 μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
περί ανάκλησης περατώνει την ανάθεση 
εξουσιών που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων.

Or. en

Τροπολογία 181
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 
17, 23, 24 και 25 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την 
κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 23
και 25 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν 
έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της εν 
λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν λόγω 
προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα 
την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά 2 μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη 
λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος 
αυτή παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 182
Olle Schmidt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 
επανεξετάζει την παρούσα οδηγία. Η 
επανεξέταση περιλαμβάνει γενική 
επισκόπηση της πρακτικής εφαρμογής των 
κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
εξελίξεις στις αγορές λιανικής πώλησης 
επενδυτικών προϊόντων, καθώς και τις 
εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την 
πρακτική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
και του κανονισμού σχετικά με τα έγγραφα 
βασικών πληροφοριών για τα επενδυτικά 
προϊόντα και της οδηγίας [MIFID ΙΙ]. Στην 
επανεξέταση αναλύεται η δυνατότητα
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας στα προϊόντα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/41/ΕΚ. 
Η εν λόγω επανεξέταση περιλαμβάνει 
επίσης ειδική ανάλυση του αντικτύπου του 
άρθρου 7 παράγραφος 2 , λαμβάνοντας 
υπόψη την κατάσταση ανταγωνισμού στην 
αγορά υπηρεσιών διαμεσολάβησης για 
συμβάσεις σε κατηγορίες άλλες από αυτές 
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2002/83/ΕΚ, και του αντικτύπου 

1. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, μετά από 
διαβούλευση με τη Μικτή Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών,
επανεξετάζει την παρούσα οδηγία και 
υποβάλλει πρώτη έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η 
επανεξέταση περιλαμβάνει γενική 
επισκόπηση της πρακτικής εφαρμογής των 
κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα 
οδηγία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
εξελίξεις στις αγορές λιανικής πώλησης 
επενδυτικών προϊόντων, καθώς και τις 
εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την 
πρακτική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
και του κανονισμού σχετικά με τα έγγραφα 
βασικών πληροφοριών για τα επενδυτικά 
προϊόντα και της οδηγίας [MIFID ΙΙ]. Στην 
επανεξέταση αναλύεται η δυνατότητα 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας στα προϊόντα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/41/ΕΚ. 
Η εν λόγω επανεξέταση περιλαμβάνει 
επίσης ειδική ανάλυση του αντικτύπου του 
άρθρου 17 παράγραφος 2, λαμβάνοντας 
υπόψη την κατάσταση ανταγωνισμού στην 
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των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2 σχετικά με τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που είναι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

αγορά υπηρεσιών διαμεσολάβησης για 
συμβάσεις σε κατηγορίες άλλες από αυτές 
που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 2002/83/ΕΚ, και του αντικτύπου 
των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 2 σχετικά με τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που είναι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en


