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Tarkistus 28
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 29
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Katso 17 artiklan perustelu.

Tarkistus 30
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso 17 artiklan perustelu.

Tarkistus 31
Othmar Karas
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso 17 artiklan perustelu.

Tarkistus 32
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Tässä direktiivissä olisi 
täsmennettävä, mitä vähimmäisvelvoitteita 
vakuutus-yrityksillä ja -edustajilla olisi 
oltava asiakkaille annettavien tietojen 
osalta. Jäsenvaltion tulisi voida pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia 
säännöksiä, joita voidaan soveltaa niiden 
alueella vakuutusedustustoimintaa 
harjoittaviin vakuutusedustajiin ja 
-yrityksiin näiden kotijäsenvaltion 
säännöksistä riippumatta, kunhan kyseiset 

(40) Tässä direktiivissä olisi 
täsmennettävä, mitä vähimmäisvelvoitteita 
vakuutus-yrityksillä ja -edustajilla olisi 
oltava asiakkaille annettavien tietojen 
osalta. Jäsenvaltion tulisi voida pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia 
säännöksiä, joita voidaan soveltaa niiden 
alueella vakuutusedustustoimintaa 
harjoittaviin vakuutusedustajiin ja 
-yrityksiin näiden kotijäsenvaltion 
säännöksistä riippumatta, kunhan kyseiset 
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tiukemmat säännökset ovat unionin 
oikeuden mukaisia, mukaan lukien 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY (’direktiivi 
sähköisestä kaupankäynnistä’)16. Jos 
jäsenvaltio ehdottaa soveltavansa ja 
soveltaa vakuutusedustajia ja 
vakuutustuotteiden myyntiä koskevia 
muitakin säännöksiä kuin tässä 
direktiivissä vahvistettuja säännöksiä, sen 
olisi varmistettava, että kyseisistä 
säännöksistä aiheutuva hallinnollinen rasite 
on oikeassa suhteessa kuluttajansuojaan. 
Kuluttajien suojelemiseksi ja 
vakuutustuotteiden väärin perustein 
tapahtuvan myynnin ehkäisemiseksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava soveltaa 
tiukempia vaatimuksia poikkeuksellisesti 
vakuutusedustajiin, jotka harjoittavat 
vakuutusedustusta sivutoimisesti, jos 
jäsenvaltiot katsovat tämän tarpeelliseksi ja 
oikeasuhteiseksi.

tiukemmat säännökset ovat unionin 
oikeuden mukaisia, mukaan lukien 
tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista 
näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2000/31/EY ('direktiivi 
sähköisestä kaupankäynnistä')16. Jos 
jäsenvaltio ehdottaa soveltavansa ja 
soveltaa vakuutusedustajia ja 
vakuutustuotteiden myyntiä koskevia 
muitakin säännöksiä kuin tässä 
direktiivissä vahvistettuja säännöksiä, sen 
olisi varmistettava, että kyseisistä 
säännöksistä aiheutuva hallinnollinen rasite 
on oikeassa suhteessa kuluttajansuojaan. 
Kuluttajien suojelemiseksi ja 
vakuutustuotteiden väärin perustein 
tapahtuvan myynnin ehkäisemiseksi 
jäsenvaltioiden olisi sallittava soveltaa 
tiukempia vaatimuksia vakuutusedustajiin, 
jotka harjoittavat vakuutusedustusta 
sivutoimisesti, jos jäsenvaltiot katsovat 
tämän tarpeelliseksi ja oikeasuhteiseksi.

Or. en

Tarkistus 33
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti Tarkistus

(41) Ristiinmyyntikäytännöt ovat yleinen 
strategia vähittäisrahoituspalvelujen 
tarjoajien keskuudessa kaikkialla 
unionissa. Nämä käytännöt voivat tarjota 
etuja kuluttajille, mutta niissä voi myös 
olla kyse käytännöistä, joissa kuluttajan 
etua ei oteta riittävästi huomioon. 
Esimerkiksi tietyt ristiinmyyntikäytäntöjen 
tai -tuotteiden muodot, ennen muuta niin 

(41) Ristiinmyyntikäytännöt ovat yleinen 
strategia vähittäisrahoituspalvelujen 
tarjoajien keskuudessa kaikkialla 
unionissa.
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sanottu sitominen, jossa vähintään kaksi 
rahoituspalvelua myydään yhdessä 
paketissa ja ainakin yksi näistä 
palveluista tai tuotteista ei ole saatavilla 
erikseen, voivat vääristää kilpailua ja 
vaikuttaa kielteisesti kuluttajien 
liikkuvuuteen ja heidän 
mahdollisuuksiinsa tehdä tietoon 
perustuvia valintoja. Yhtenä esimerkkinä 
sitomisesta on pakollinen käyttötilin 
avaaminen vakuutusmaksujen 
maksamiseksi, kun vakuutuspalvelu 
tarjotaan kuluttajalle, tai 
moottoriajoneuvovakuutuksen pakollinen
ottaminen luototetun auton 
vakuuttamiseksi, kun kuluttajalle 
myönnetään kulutusluotto. 
Niputuskäytännöt, joissa yksi tai useampi 
rahoituspalvelu tai -tuote myydään 
yhdessä paketissa, mutta kukin niistä 
voidaan myös ostaa erikseen, voivat nekin 
vääristää kilpailua ja vaikuttaa kielteisesti 
kuluttajien liikkuvuuteen ja 
mahdollisuuksiin tehdä tietoon perustuvia 
valintoja, mutta ne ainakin jättävät 
kuluttajalle valinnanvaraa, minkä vuoksi 
niihin voi liittyä vähäisempi riski siitä, 
etteivät vakuutusedustajat noudata tämän 
direktiivin mukaisia velvoitteitaan. 
Tällaisten käytäntöjen käyttöä olisi 
arvioitava huolellisesti, jotta voidaan 
edistää kilpailua ja kuluttajien 
valinnanvaraa.

Or. en

Perustelu

Katso 21 artiklan perustelu.

Tarkistus 34
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 42 kappale



PE504.096v01-00 8/93 AM\924646FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(42) Asiakkaille tarjotaan usein 
vakuutussopimuksia, joihin liittyy 
sijoituksia, direktiivin [MiFID II]17

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

(42) Asiakkaille tarjotaan usein 
vakuutussopimuksia, joihin liittyy 
sijoituksia, direktiivin [MiFID II]17

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

vaatimuksia, joita sovelletaan 
vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin.

Or. en

Tarkistus 35
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 36
Othmar Karas
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Komission olisi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 
291 artiklan nojalla annettavilla 
delegoiduilla säädöksillä ja Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) 
perustamisesta 
24 päivänä marraskuuta 2010 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1094/201019

10-15 artiklan mukaisesti hyväksyttävä 
delegoidut säädökset, joista säädetään 
[8] artiklassa edustajan riittävien tietojen 
ja taitojen osalta, [17 ja 23] artiklassa 
eturistiriitojen hallinnan osalta, [24 ja 
25] artiklassa vähittäismarkkinoille 
tarkoitettuihin vakuutusalan 
paketoituihin sijoitustuotteisiin liittyvien 
menettelytapavelvoitteiden osalta, ja 
tekniset täytäntöönpanostandardit, joista 
säädetään [30] artiklassa seuraamuksiin 
liittyviä tietoja koskevien menettelyjen ja 
lomakkeiden osalta. EVLEV:n olisi 
laadittava näiden delegoitujen säädösten 
ja teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnokset.

Poistetaan.

19 EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48.

Or. en

Perustelu

Katso asiaan liittyvien artiklojen perustelut.

Tarkistus 37
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. xm

Perustelu

Direktiivin soveltamisalan laajentaminen koskemaan vahinkojen hallinnointiin ja vahingon 
selvittelyyn liittyvä toimintaa herättää voimakasta hämmennystä, koska se tuo vakuutusten 
myynnin alalle uuden joukon toimijoita, jotka eivät ammattinsa perusteella kuulu nyt 
säänneltävän alan piiriin.

Tarkistus 38
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) vakuutus liittyy täydentävänä minkä 
tahansa tarjoajan toimittamiin tavaroihin, 
kun tällainen vakuutus kattaa kyseisen 
tarjoajan toimittamien tavaroiden 
viallisuuteen, katoamiseen tai 
vahingoittumiseen liittyvän riskin; 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On aihetta syventää palvelujen ja tavaroiden välistä eroa koskevaa analyysia.

Tarkistus 39
Othmar Karas
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) vakuutus liittyy täydentävänä minkä 
tahansa tarjoajan toimittamiin tavaroihin, 
kun tällainen vakuutus kattaa kyseisen 
tarjoajan toimittamien tavaroiden 
viallisuuteen, katoamiseen tai 
vahingoittumiseen liittyvän riskin;

e) vakuutus liittyy täydentävänä minkä 
tahansa tarjoajan toimittamiin tavaroihin ja 
palveluihin, kun tällainen vakuutus kattaa 
kyseisen tarjoajan toimittamien tavaroiden 
viallisuuteen, katoamiseen tai 
vahingoittumiseen liittyvän riskin; 
mahdottomuus täyttää 
kokonaisuudessaan tai osittain 
mainittuihin tavaroihin ja palveluihin 
liittyvät sopimusvelvoitteet kuoleman, 
vammautumisen tai työttömyyden vuoksi;
tässä tapauksessa asiakkaalle on 
ilmoitettava, että se, että hänelle on myyty 
täydentävä vakuutus, on sääntelemätöntä 
toimintaa;

Or. en

Tarkistus 40
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – f a–d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) EVLEV tarkistaa edellä 2 kohdan 
f alakohdassa tarkoitettuja määriä 
määräajoin Eurostatin julkaisemassa 
Euroopan kuluttajahintaindeksissä 
tapahtuneiden muutosten ottamiseksi 
huomioon. Ensimmäinen tarkistus 
tehdään viiden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen ja sen 
jälkeen seuraavat tarkistukset viiden 
vuoden välein.
f b) EVLEV laatii sääntelystandardien 
luonnokset, joilla 2 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettua peruseuromäärää 
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tarkistetaan Euroopan 
kuluttajahintaindeksissä tämän direktiivin 
voimaantulon ja ensimmäisen 
tarkistuspäivän tai viimeisimmän 
tarkistuspäivän ja uuden tarkistuspäivän 
välisenä aikana tapahtuneen 
prosentuaalisen muutoksen verran ja 
pyöristämällä se ylöspäin lähimpään 
euroon.
f c)EVLEV toimittaa kyseiset 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viiden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen ja sen 
jälkeen seuraavat tarkistukset viiden 
vuoden välein.
f d) Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 41
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa sekä vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia ja vahingon 
selvittelyä. Näitä toimintoja pidetään 
vakuutusedustuksena myös silloin, kun 
niitä harjoittaa vakuutusyritys ilman 
vakuutusedustajaa. Vakuutustuotteita ja 
-hintoja koskevien tietojen vertailua 
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internet-sivuilla olisi pidettävä 
vakuutusedustuksena.

Or. en

Tarkistus 42
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. ’vakuutusedustuksella’ neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa. Näitä toimintoja
pidetään neuvontana, ehdottamisena tai 
muuna vakuutussopimusten tekemiseen 
liittyvänä valmistelevana toimintana, 
tällaisten sopimusten tekemisenä, ja niitä 
pidetään myös vakuutusedustuksena 
silloin, kun niitä harjoittaa 
vakuutusyrityksen työntekijä suorassa 
yhteydessä asiakkaaseen ilman 
vakuutusedustajaa.

Or. xm

Perustelu

Vahinkojen ammattimaisen hallinnoinnin ja vahingon selvittelyn sisällyttäminen 
vakuutusedustuksen määritelmään ei ole oikein, koska kysymys on toiminnoista, joilla ei ole 
mitään tekemistä edustuksen kanssa.

Tarkistus 43
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

6 a. Sen takaamiseksi, että sovelletaan 
samaa suojelun tasoa ja että kuluttajat 
hyötyvät vertailukelpoisista normeista, on 
keskeisen tärkeää, että tässä direktiivissä 
edistetään yhtäläisiä 
toimintamahdollisuuksia ja yhtäläisiin 
edellytyksiin perustuvaa kilpailua 
edustajien välillä, riippumatta siitä, 
ovatko ne sidoksissa vakuutusyhtiöön vai 
ei. Kuluttajat hyötyvät tilanteesta, jossa 
vakuutustuotteita edustetaan eri kanavien 
ja edustajien välityksellä sekä toteuttaen 
eri yhteistyömuotoja vakuutusyhtiöiden 
kanssa, edellyttäen, että niiden on 
noudatettava samoja kuluttajansuojaa 
koskevia sääntöjä. On tärkeää, että 
jäsenvaltiot ottavat nämä seikat huomioon 
pannessaan täytäntöön tätä direktiiviä.

Or. en

Tarkistus 44
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

8. ’sidoksissa olevalla vakuutusedustajalla’ 
henkilöä, joka harjoittaa vakuutusedustusta 
yhden tai usean vakuutusyrityksen nimissä 
silloin, kun vakuutustuotteet eivät kilpaile 
keskenään, ja jonka toiminta tapahtuu 
täysin kyseisten vakuutusyritysten 
vastuulla niitä koskevien tuotteiden 
osalta;

Or. xm
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Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 45
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

8. 'sidoksissa olevalla vakuutusedustajalla' 
henkilöä, joka harjoittaa vakuutusedustusta 
yhden tai usean vakuutusyrityksen tai 
-edustajan nimissä ja lukuun ja jonka 
toiminta tapahtuu täysin kyseisten 
vakuutusyritysten tai -edustajien vastuulla;

Or. en

Perustelu

Vakuutusedustaja on sidoksissa riippumatta sen tahon kapasiteetista, johon se on sidoksissa. 
Termiä on myös virtaviivaistettava aiemmassa lainsäädännössä annettuun määritelmään 
nähden, kuten ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asunto-
omaisuutta koskevista luottosopimuksista (COM(2011)0142 final) ehdotetussa 
sanamuodossa.

Tarkistus 46
Othmar Karas
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

9. 'neuvonnalla' henkilökohtaisten
suositusten antamista asiakkaalle, joko 
asiakkaan pyynnöstä tai vakuutusyrityksen 
tai -edustajan aloitteesta, mitä on pidettävä 
erillisenä toimintana vakuutustuotteiden 
tai -palvelujen edustamiseen nähden;

Or. en

Perustelu

Henkilökohtaisen suosituksen antaminen on eri asia kuin vakuutustuotteiden tai -palvelujen 
edustaminen. Tämän selvennyksen myötä mahdollistetaan yhtenevyys aiempaan 
rahoituspalvelulainsäädäntöön, kuten asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista 
annettuun direktiiviin ja MiFID II -direktiiviin nähden.

Tarkistus 47
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Neuvonnalla olisi tarkoitettava yksittäiselle asiakkaalle räätälöidyn suosituksen antamista 
yhdestä tai useammasta erityistuotteesta. Määritelmää on mukautettava samaan termiin 
nähden, jota käytetään MiFID-direktiivissä ja asuntolainadirektiivissä.

Tarkistus 48
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10. ’ehdollisella provisiolla’ provision 
muodossa olevaa korvausta, jos 
maksettava määrä perustuu 
vakuutusedustajan kyseiselle
vakuutuksenantajalle hankkimaan 
vakuutustoimintaan liittyvien sovittujen
tavoitteiden saavuttamiseen;

10. ’ehdollisella provisiolla’ provision 
muodossa olevaa korvausta, joka perustuu 
vakuutusedustajan vakuutuksenantajalle 
hankkiman vakuutustoiminnan 
laajuuteen liittyvien ennalta sovittujen
tavoitteiden tai raja-arvojen 
saavuttamiseen;

Or. en

Tarkistus 49
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

19. ’sitomiskäytännöllä’ yhden tai 
useamman oheispalvelun tarjoamista 
vakuutuspalvelun tai -tuotteen kanssa 
paketissa, jos kyseistä vakuutuspalvelua 
tai -tuotetta ei tarjota asiakkaalle 
erikseen;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso MH:n 21 artiklaan esittämät tarkistukset.

Tarkistus 50
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

19. ’sitomiskäytännöllä’ yhden tai 
useamman oheispalvelun tarjoamista 
vakuutuspalvelun tai -tuotteen kanssa 
paketissa, jos kyseistä vakuutuspalvelua tai 
-tuotetta ei tarjota asiakkaalle erikseen;

19. 'sitomiskäytännöllä' yhden tai 
useamman oheispalvelun tarjoamista 
vakuutuspalvelun tai -tuotteen kanssa 
paketissa, jos kyseistä vakuutuspalvelua tai 
-tuotetta ei tarjota asiakkaalle erikseen; 
sitomiskäytäntö ei edellytä yhden tai 
useamman vakuutustuotteen tai -palvelun 
vaihtoehtoista tarjoamista rahoitus- tai 
vakuutustuotteen tai -palvelun 
täydentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 51
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Katso MH:n 21 artiklaan esittämät tarkistukset.

Tarkistus 52
Othmar Karas
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 20 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 53
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat säätää, että jos 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustaja 
toimii vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen tai toisen 
rekisteröidyn vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajan vastuulla, 
kyseinen toinen edustaja tai yritys on 
vastuussa sen varmistamisesta, että 
edustaja täyttää tässä direktiivissä 
vahvistetut rekisteröinnin edellytykset.
Jäsenvaltion on tällaisessa tapauksessa 
ilmoitettava vastuun hyväksyvälle 
henkilölle tai yksikölle tämän artiklan 
7 kohdan a ja b alakohdassa 
vahvistetuista seikoista, ja kyseisen 
henkilön tai yksikön on tämän jälkeen 
varmistuttava tämän artiklan 7 kohdan 
c alakohdassa vahvistetusta seikasta. 
Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että 
edustajasta vastuun ottavan henkilön tai 
yksikön on rekisteröitävä edustaja.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että jos 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustaja 
toimii vakuutus- tai 
jälleenvakuutusyrityksen tai toisen 
rekisteröidyn vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajan vastuulla, 
kyseisen vakuutusedustajan ei edellytetä
antavan toimivaltaiselle viranomaiselle 
3 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja, ja vastuussa olevan 
vakuutusyksikön on varmistettava, että 
vakuutusedustaja täyttää rekisteröinnin 
edellytykset sekä muut tässä direktiivissä 
vahvistetut määräykset. Jäsenvaltiot voivat 
myös säätää, että edustajasta vastuun 
ottavan henkilön tai yksikön on 
rekisteröitävä edustaja.

Or. en

Tarkistus 54
Catherine Stihler
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät 
toimivaltaiset viranomaiset rekisteröi 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajaa,
jolleivät ne ole vakuuttuneet, että edustaja 
täyttää 8 artiklassa vahvistetut vaatimukset.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät 
toimivaltaiset viranomaiset rekisteröi 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajaa, 
jolleivät ne ole vakuuttuneet, että edustaja 
täyttää 8 artiklassa vahvistetut vaatimukset 
tai että jokin muu edustaja tai yritys 
vastaa sen varmistamisesta, että edustaja 
täyttää mainitut vaatimukset 3 artiklan 
1 kohdan 3 alakohdan mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 55
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 56
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) niiden osakkeenomistajien tai jäsenten 
tunnistetietojen ilmoittaminen 
toimivaltaisille viranomaisille, jotka 
omistavat edustajasta yli 10 prosentin 
osuuden, riippumatta siitä, onko kyse 
luonnollisista henkilöistä vai 
oikeushenkilöistä, ja tiedot näiden 
osuuksien suuruudesta;

a) sidoksissa olevat edustajat; ja

Or. en

Tarkistus 57
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) niiden henkilöiden tunnistetietojen 
ilmoittaminen toimivaltaisille 
viranomaisille, joilla on läheiset sidokset 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajaan;

b) edustajat siinä tapauksessa, että toinen 
vakuutusyksikkö vastaa sen 
varmistamisesta, että edustaja täyttää 
mainitut vaatimukset 3 artiklan 1 kohdan 
3 alakohdan mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden toimivaltaiset viranomaiset 
edellyttävät, että vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajat, joihin 
sovelletaan 3 artiklan 7 kohtaa, 
tiedottavat niille ilman aiheetonta 
viivytystä, mikäli 3 artiklan 7 kohdan a ja 
b alakohdan mukaisesti annetut tiedot 
muuttuvat.

Or. en

Tarkistus 58
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tämä IMD I -direktiivin entinen 3 artiklan 5 kohta olisi otettava uudelleen käyttöön sen 
selventämiseksi, että rekisteröidyt ja ilmoitetut edustajat voivat toimia rajat ylittävällä tavalla 
sekä sijoittautumisvapauden että palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella annettuaan 
ilmoituksen toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus 59
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

4 artikla Poistetaan.
Ilmoitusmenettely sivutoimisen 
vakuutusedustuksen tarjontaa, 

vahinkojen ammattimaista hallinnointia 
taikka vahingon arviointia koskevia 

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

Or. en

Perustelu

Edustajat olisi periaatteessa rekisteröitävä, ja olisi vältettävä rekisteröimisen ja 
rekisteröimättä jättämisen välimuotoja. On myös vaikea havaita, johtaako menettely 
minkäänlaiseen todelliseen yksinkertaistamiseen kyseisten yhtiöiden kannalta, ottaen 
huomioon, että 8 artiklan mukaiset vaatimukset on täytettävä.

Tarkistus 60
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) vakuutustuote ei kata henkivakuutus- tai 
vastuuriskejä, paitsi jos vakuutusturva on 
liitännäinen pääasialliseen 
vakuutusturvaan nähden.

c) vakuutustuote ei kata henkivakuutus- tai 
vastuuriskejä, paitsi jos vakuutusturva 
täydentää vakuutusedustajan 
pääasiallisen ammattitoiminnan 
yhteydessä tarjoamaa palvelua tai 
tuotetta.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on selventää, mitä vaatimuksia sovelletaan sivutoimisia edustajia koskevaan 
yksinkertaistettuun rekisteröintimenettelyyn, jotta olisi mahdollista noudattaa oikeasuhteista 
lähestymistapaa eri jakelukanavien rekisteröintimenettelyssä. Alkuperäinen sanamuoto (main 
cover, pääasiallinen vakuutusturva) on monitulkintainen eikä sen tueksi anneta selkeää 
määritelmää lainsäädäntöehdotuksessa.

Tarkistus 61
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
IMD I -direktiivin nojalla rekisteröityjä 
edustajia ei tarvitse rekisteröidä uudelleen 
IMD II -direktiivin nojalla.

Or. en

Perustelu

Sellaiset edustajat, jotka on jo rekisteröity edellisen direktiivin nojalla ja jotka täyttävät 
uuden direktiivin koulutusta ja kokemusta koskevat vaatimukset, olisi rekisteröitävä 
automaattisesti, jotta vältetään tarpeeton hallinnollinen rasitus.

Tarkistus 62
Olle Schmidt
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vakuutusedustaja toimii 
sijoittautumisvapauden alaisuudessa, jos 
se harjoittaa toimintaansa 
vastaanottavassa jäsenvaltiossa 
määrittelemättömän ajan ja kyseisessä 
jäsenvaltiossa sijaitsevan pysyvän 
liikepaikan välityksellä.

Or. en

Tarkistus 63
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 64
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Rekisteröity vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustaja harjoittaa 
vakuutusedustustoimintaa palvelujen 
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tarjoamisen vapauden nojalla, kun 
a) se harjoittaa vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustusta sellaisen 
vakuutuksenottajan kanssa tai sellaista 
vakuutuksenottajaa varten, joka asuu tai 
sijaitsee jäsenvaltiossa, joka on eri kuin 
edustajan kotijäsenvaltio
b) riski, jonka varalta vakuutus otetaan, 
sijaitsee jäsenvaltiossa, joka on eri kuin 
edustajan kotijäsenvaltio
c) sen on noudatettava 6 artiklan 1 ja 
4 kohtaa.

Or. en

Tarkistus 65
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos vakuutusedustajan ensisijainen 
liiketoimipaikka sijaitsee toisessa 
jäsenvaltiossa, kyseisen toisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi sopia kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen kanssa, että se toimii 
kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tapaan tämän direktiivin 
VI, VII ja VIII luvussa vahvistettujen 
velvoitteiden osalta. Jos tällainen sopimus 
tehdään, kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava asiasta 
vakuutusedustajalle ja EVLEV:lle 
viipymättä.

1. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että

a) vakuutusedustajan, joka on 
oikeushenkilö, päätoimipaikan on oltava 
samassa jäsenvaltiossa kuin sen
sääntömääräisen kotipaikan, ja sen on 
tosiasiallisesti toimittava siellä
b) vakuutusedustajalla, joka ei ole 
oikeushenkilö, tai vakuutusedustajalla, 
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joka on oikeushenkilö mutta jolla ei 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti ole 
sääntömääräistä kotipaikkaa, on 
päätoimipaikka siinä jäsenvaltiossa, jossa 
se tosiasiassa pääsiallisesti toimii.
Jos vakuutusedustajan ensisijainen 
liiketoimipaikka sijaitsee toisessa 
jäsenvaltiossa, kyseisen toisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
voi sopia kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen kanssa, että se toimii 
kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen tapaan tämän direktiivin 
VI, VII ja VIII luvussa vahvistettujen 
velvoitteiden osalta. Jos tällainen sopimus 
tehdään, kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava asiasta 
vakuutusedustajalle ja EVLEV:lle 
viipymättä.

Or. en

Tarkistus 66
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Jos vastaanottavalla jäsenvaltiolla on 
perusteet uskoa, että sen alueella 
palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla 
toimiva vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustaja rikkoo tässä 
direktiivissä vahvistettuja velvoitteita itse 
tai toimipaikan välityksellä, sen on 
ilmoitettava tällaiset tiedot kotijäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet. 
Jos vakuutus- tai jälleenvakuutusedustaja 
kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä 
huolimatta toimii edelleen tavalla, joka on 
selvästi vastaanottavan jäsenvaltion 

3. Jos vastaanottavalla jäsenvaltiolla on 
perusteet uskoa, että sen alueella 
palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla 
toimiva vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustaja rikkoo tässä 
direktiivissä vahvistettuja velvoitteita itse 
tai toimipaikan välityksellä, ja jos 
vastaanottavalla jäsenvaltiolla ei ole 
tämän direktiivin nojalla valtuuksia 
toteuttaa toimia tällaisen rikkomisen 
johdosta, sen on ilmoitettava tällaiset
tiedot kotijäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jonka on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet. Jos vakuutus-
tai jälleenvakuutusedustaja kotijäsenvaltion 
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kuluttajien etujen vastainen tai haittaa 
vakuutus- ja jälleenvakuutusmarkkinoiden 
asianmukaista toimintaa, vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajaan sovelletaan 
seuraavia toimenpiteitä:

toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista 
toimenpiteistä huolimatta toimii edelleen 
tavalla, joka on selvästi vastaanottavan 
jäsenvaltion kuluttajien etujen vastainen tai 
haittaa vakuutus- ja 
jälleenvakuutusmarkkinoiden 
asianmukaista toimintaa, vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajaan sovelletaan 
seuraavia toimenpiteitä:

Or. en

Tarkistus 67
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 3–4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat mukauttaa tietoja ja 
taitoja koskevia vaatimuksia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien erityisen 
toiminnan ja edustettujen tuotteiden 
perusteella, erityisesti jos edustajan 
pääasiallinen ammattitoiminta on muu kuin 
vakuutusedustus. Tässä tapauksessa 
asianomainen voi harjoittaa 
vakuutusedustajan toimintaa ainoastaan 
siinä tapauksessa, että tämän artiklan 
edellytykset täyttävä vakuutusedustaja tai 
jokin vakuutusyritys on ottanut täyden 
vastuun edustajan toimista. 

Jäsenvaltiot mukauttavat tietoja ja taitoja 
koskevia vaatimuksia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien erityisen 
toiminnan ja edustettujen tuotteiden 
perusteella, erityisesti jos edustajan 
pääasiallinen ammattitoiminta on muu kuin 
vakuutusedustus.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
vakuutusyrityksen tai -edustajan on 
tarkistettava 3 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, 
vastaavatko vakuutusedustajien tiedot ja 
taidot tämän kohdan ensimmäisen 
alakohdan vaatimuksia, ja annettava 
tarvittaessa koulutus, joka on näiden 
vakuutusedustajien tarjoamia tuotteita 
koskevien vaatimusten mukainen.

Tämän artiklan mukaisia koulutus- ja 
seurantavaatimuksia ei pitäisi suoraan 
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soveltaa sellaisiin edustajiin, jotka 
harjoittavat vakuutusedustusta 
sivutoimisesti, vaan sellaisiin
vakuutusyhtiöihin tai muihin edustajiin, 
joiden vastuunalaisina ne toimivat ja 
jotka täyttävät itse nämä velvoitteet.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
vakuutusyrityksen tai -edustajan on 
tarkistettava 3 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, 
vastaavatko vakuutusedustajien tiedot ja 
taidot tämän kohdan ensimmäisen 
alakohdan vaatimuksia, ja annettava 
tarvittaessa koulutus, joka on näiden 
vakuutusedustajien tarjoamia tuotteita 
koskevien vaatimusten mukainen.

Or. en

Perustelu

Ammatillisten vaatimuksien muuttuessa vakuutusyhtiö, joka myöntää vakuutuksen, ottaa 
täyden vastuun edustajan toiminnasta mutta myös sivutoimisen edustajan koulutuksesta ja 
seurannasta.

Tarkistus 68
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajalla 
on oltava ammatillisesta virheestä 
aiheutuvan korvausvastuun kattamiseksi 
koko unionin alueella voimassa oleva
ammatillinen vastuuvakuutus tai muu 
vastaava vakuus, jonka määrä on 
vähintään 1 120 000 euroa kutakin 
vahinkoa kohden ja 
yhteensä 1 680 000 euroa kaikkien 
vahinkojen osalta vuotta kohden, jollei 
vakuutusyritys, jälleenvakuutusyritys tai 
muu yritys, jonka puolesta vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustaja toimii tai on 

3. Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajalla 
on oltava ammatillinen vastuuvakuutus
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valtuutettu toimimaan, jo ole myöntänyt 
sille tällaista vakuutusta tai 
vastaavanlaista vakuutta, tai jollei tämä 
yritys ole ottanut täyttä vastuuta edustajan 
toimista.

tai sen on annettava muu vastaava 
vakuus, joka liittyy
– niiden toteuttaman edustustoiminnan 
laajuuteen
– siihen, onko vakuutusedustus niiden 
pääasiallista liiketoimintaa vai ei ja
– niiden edustaman tuotteen 
monitahoisuuteen.
Sen on katettava koko unionin alueella 
voimassa oleva ammatillinen 
vastuuvakuutus tai muu vastaava vakuus, 
joka kattaa ammatillisesta virheestä 
aiheutuvan korvausvastuun ja jonka 
määrä on vähintään 1 120 000 euroa 
kutakin vahinkoa kohden ja yhteensä 
1 680 000 euroa kaikkien vahinkojen 
osalta vuotta kohden, jollei 
vakuutusyritys, jälleenvakuutusyritys tai 
muu yritys, jonka puolesta vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustaja toimii tai on 
valtuutettu toimimaan, jo ole myöntänyt 
sille tällaista vakuutusta tai 
vastaavanlaista vakuutta, tai jollei tämä 
yritys ole ottanut täyttä vastuuta edustajan 
toimista.

Or. en

Perustelu

Vakuutustuotteiden monitahoisen luonteen ja edustajien vastuuvakuutuksen välillä olisi 
noudatettava tietynasteista oikeasuhteisuutta. Sana "guarantee" (takuu) on varsin kapea-
alainen oikeudellinen termi, jota olisi muutettava siten, että se kattaa vastaavat välineet ja 
mahdollistaa esimerkiksi vakuuksien antamisen (saksankielinen termi "Bürgschaft").

Tarkistus 69
Malcolm Harbour
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV laatii sääntelystandardien 
luonnokset, joilla 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettua peruseuromäärää 
tarkistetaan Euroopan 
kuluttajahintaindeksissä tämän direktiivin 
voimaantulon ja ensimmäisen 
tarkistuspäivän tai viimeisimmän 
tarkistuspäivän ja uuden tarkistuspäivän 
välisenä aikana tapahtuneen 
prosentuaalisen muutoksen verran ja 
pyöristämällä se ylöspäin lähimpään 
euroon.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon kansallisten markkinoiden toisistaan suuresti eroavat ominaispiirteet on 
täysin asianmukaista, että ammatillisia normeja koskeva vaatimustaso vahvistetaan 
kotijäsenvaltioissa.

Tarkistus 70
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV laatii sääntelystandardien 
luonnokset, joilla 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettua peruseuromäärää 
tarkistetaan Euroopan 
kuluttajahintaindeksissä tämän direktiivin 
voimaantulon ja ensimmäisen 
tarkistuspäivän tai viimeisimmän 
tarkistuspäivän ja uuden tarkistuspäivän 
välisenä aikana tapahtuneen 
prosentuaalisen muutoksen verran ja 
pyöristämällä se ylöspäin lähimpään 
euroon.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 71
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 7 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV toimittaa kyseiset 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viiden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen ja sen 
jälkeen seuraavat tarkistukset viiden 
vuoden välein.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on luettava yhdessä MH:n 8 artiklaan esittämien muiden tarkistusten kanssa.

Tarkistus 72
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 7 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EVLEV toimittaa kyseiset 
sääntelystandardien luonnokset 
komissiolle viiden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen ja sen 
jälkeen seuraavat tarkistukset viiden 
vuoden välein.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 73
Malcolm Harbour
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 7 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on luettava yhdessä MH:n 8 artiklaan esittämien muiden tarkistusten kanssa.

Tarkistus 74
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 7 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tekniset täytäntöönpanostandardit 
asetuksen (EU) N:o 1094/2010 15 artiklan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 75
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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säädöksillä täsmennetään
a) tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu, 
vakuutusedustusta asiakkailleen 
tarjoavan edustajan riittävien tietojen ja 
taitojen käsite;
b) tarkoituksenmukaiset perusteet, joilla 
erityisesti määritellään vakuutusedustusta 
harjoitettaessa vaadittu 
ammattipätevyyden, kokemuksen ja 
taitojen taso;
c) mitä toimia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien voidaan 
kohtuudella odottaa toteuttavan 
päivittääkseen tietonsa ja taitonsa siten, 
että ne kehittävät ammattitaitoaan 
jatkuvasti ylläpitääkseen riittävää 
suoritustasoa.

Or. en

Tarkistus 76
Mitro Repo

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan

a) tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu, 
vakuutusedustusta asiakkailleen 
tarjoavan edustajan riittävien tietojen ja 
taitojen käsite;
b) tarkoituksenmukaiset perusteet, joilla 
erityisesti määritellään vakuutusedustusta 
harjoitettaessa vaadittu 
ammattipätevyyden, kokemuksen ja 
taitojen taso;
c) mitä toimia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien voidaan 
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kohtuudella odottaa toteuttavan 
päivittääkseen tietonsa ja taitonsa siten, 
että ne kehittävät ammattitaitoaan 
jatkuvasti ylläpitääkseen riittävää 
suoritustasoa.

Or. fi

Perustelu

Yksityiskohtaisemman, kansallisiin koulutuskäytäntöihin ja -vaatimuksiin sovitetun 
vaatimustason asettamisen tulisi kuulua kansalliselle tasolle, ei komissiolle.

Tarkistus 77
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu, 
vakuutusedustusta asiakkailleen 
tarjoavan edustajan riittävien tietojen ja 
taitojen käsite;
b) tarkoituksenmukaiset perusteet, joilla 
erityisesti määritellään vakuutusedustusta 
harjoitettaessa vaadittu 
ammattipätevyyden, kokemuksen ja 
taitojen taso;
c) mitä toimia vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien voidaan 
kohtuudella odottaa toteuttavan 
päivittääkseen tietonsa ja taitonsa siten, 
että ne kehittävät ammattitaitoaan 
jatkuvasti ylläpitääkseen riittävää 
suoritustasoa.

Or. en

Perustelu

Delegoitujen säädöksien tarkoituksena on SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan käsitellä 
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säädöksen muita kuin keskeisiä osia. Ammatilliset vaatimukset ovat kuitenkin selvästi 
keskeisessä asemassa kyseisen säännöksen kannalta. Sen sijaan, että direktiivistä tehtäisiin 
vähimmäistason yhteensovittamisväline, delegoitujen säädöksien avulla olisi mahdollista 
oikaista joitakin näkökulmia enimmäistason yhteensovittamisvälinettä hyödyntäen. 
Ehdotuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden tehtävänä on määritellä 
asianmukaiset tiedot ja taidot, jotka edustajalla on oltava.

Tarkistus 78
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Lausuntoehdotuksessa heikennettäisiin oleellisesti kuluttajansuojaa, jos siinä edellytettäisiin, 
että vaihtoehtoisten riidanratkaisuelimien päätökset eivät sido yrityksiä. Jos yritykset eivät 
kohtaa päätöksien sitovuutta koskevaa riskiä, vähennetään merkittävästi niille tarjottuja 
kannustimia sovitteluratkaisuun pyrkimiseksi. Näissä tarkistuksissa ehdotetaan, että kaikki 
vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä koskevat 13 artiklan vaatimukset poistetaan. Näin taataan 
jäsenvaltioille joustavuus hyväksyä vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä koskevia järjestelyjä, 
jotka soveltuvat niiden markkinoiden ja oikeudellisen järjestelmän ominaispiirteisiin.
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Tarkistus 79
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 80
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Edustajia ja vakuutusyrityksiä sekä asiakkaita varten on luotava oikaisumenettelyjä riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella. Tämä säännös olisi yhdenmukainen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ADR) laadittavaa direktiiviä koskevien viimeaikaisten 
aloitteiden kanssa.

Tarkistus 81
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menettelyt johtavat päätöksiin, jotka 
eivät ole sitovia;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on luettava yhdessä muiden 13 artiklaan tehtyjen MH:n tarkistusten kanssa.

Tarkistus 82
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menettelyt johtavat päätöksiin, jotka 
eivät ole sitovia;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 83
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) menettelyt johtavat päätöksiin, jotka 
eivät ole sitovia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 84
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kun asiakas käynnistää 
vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn, 
josta säädetään kansallisessa 
lainsäädännössä, vakuutusedustajaa tai 
vakuutusyritystä vastaan riidasta, joka 
koskee tässä direktiivissä annettuja 
oikeuksia ja velvollisuuksia, 
vakuutusedustajaa tai vakuutusyritystä 
vaaditaan osallistumaan kyseiseen 
menettelyyn.
Tämän direktiivin soveltamista varten 
toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä keskenään ja edellä mainitusta 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisesta 
valitus- ja oikaisumenettelystä vastaavien 
yksikköjen kanssa voimassa olevien EU:n 
direktiivien ja asetusten sallimissa 
rajoissa. 

Or. en
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Tarkistus 85
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on luettava yhdessä muiden 13 artiklaan tehtyjen MH:n tarkistusten kanssa.

Tarkistus 86
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 87
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 88
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaateen vanhentumisaika ei kulu 
menettelyn aikana;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on luettava yhdessä muiden 13 artiklaan tehtyjen MH:n tarkistusten kanssa.

Tarkistus 89
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaateen vanhentumisaika ei kulu 
menettelyn aikana;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 90
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaateen vanhentumisaika ei kulu 
menettelyn aikana;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 91
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) menettely on veloitukseton tai 
kohtuullisen hintainen;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on luettava yhdessä muiden 13 artiklaan tehtyjen MH:n tarkistusten kanssa.

Tarkistus 92
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) menettely on veloitukseton tai 
kohtuullisen hintainen;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 93
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) menettely on veloitukseton tai 
kohtuullisen hintainen;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 94
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on luettava yhdessä muiden 13 artiklaan tehtyjen MH:n tarkistusten kanssa.

Tarkistus 95
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 96
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 97
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on luettava yhdessä muiden 13 artiklaan tehtyjen MH:n tarkistusten kanssa.

Tarkistus 98
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 99
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 100
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun asiakas käynnistää vaihtoehtoisen 
riidanratkaisumenettelyn, josta säädetään 
kansallisessa lainsäädännössä, 
vakuutusedustajaa tai vakuutusyritystä 
vastaan riidasta, joka koskee tässä 
direktiivissä annettuja oikeuksia ja 
velvollisuuksia, vakuutusedustajaa tai 
vakuutusyritystä vaaditaan osallistumaan 
kyseiseen menettelyyn.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on luettava yhdessä muiden 13 artiklaan tehtyjen MH:n tarkistusten kanssa.

Tarkistus 101
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin soveltamista varten 
toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 
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yhteistyötä keskenään ja edellä mainitusta 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolisesta 
valitus- ja oikaisumenettelystä vastaavien 
yksikköjen kanssa voimassa olevien EU:n 
direktiivien ja asetusten sallimissa 
rajoissa.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on luettava yhdessä muiden 13 artiklaan tehtyjen MH:n tarkistusten kanssa.

Tarkistus 102
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
nämä elimet tekevät yhteistyötä rajat 
ylittävien riitojen ratkaisemisessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 103
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
nämä elimet tekevät yhteistyötä rajat 
ylittävien riitojen ratkaisemisessa.

2. Kuluttajan ja yrityksen välisissä 
liiketoimissa kyseisten elinten on 
noudatettava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä XXX/XXXX/EU 
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta.
Tämän direktiivin soveltamista varten
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
rajatylittävien riitojen ratkaisussa kyseiset 
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elimet ja toimivaltaiset viranomaiset 
tekevät yhteistyötä keskenään ja edellä 
mainitusta tuomioistuinlaitoksen 
ulkopuolisesta valitus- ja 
oikaisumenettelystä vastaavien yksikköjen 
kanssa voimassa olevien EU:n 
direktiivien ja asetusten sallimissa 
rajoissa.

Or. en

Perustelu

Edustajia ja vakuutusyrityksiä sekä asiakkaita varten on luotava oikaisumenettelyjä riitojen 
ratkaisemiseksi tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella. Tämä säännös olisi yhdenmukainen 
vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta laadittavaa direktiiviä koskevien viimeaikaisten aloitteiden 
kanssa.

Tarkistus 104
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
vakuutusedustajat tiedottavat kuluttajille 
niiden ADR-elimien nimistä, osoitteista ja 
verkkosivustojen osoitteista, joiden 
soveltamisalaan ne kuuluvat ja jotka ovat 
toimivaltaisia käsittelemään niiden ja 
kuluttajien välisiä mahdollisia riita-
asioita. 

Or. en

Tarkistus 105
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 b. Unionissa verkkomyyntiä ja 
rajatylittävää verkkomyyntiä harjoittavien 
vakuutusedustajien on ilmoitettava 
kuluttajille ODR-foorumista tapauksen 
mukaan ja annettava 
sähköpostiosoitteensa. Tiedot on esitettävä 
helposti, suoraan, näkyvästi ja pysyvästi 
saatavilla olevalla tavalla 
vakuutusedustajan verkkosivustolla, ja jos 
tarjous on tehty sähköpostin tai muun 
sähköisessä muodossa toimitetun 
tekstiviestin kautta, tiedot on esitettävä 
kyseisessä viestissä. Tietoihin on 
sisällyttävä sähköinen linkki ODR-
foorumin kotisivulle. Vakuutusedustajien 
on ilmoitettava kuluttajille ODR-
foorumista myös silloin, kun kuluttaja 
jättää valituksen vakuutusedustajalle, 
vakuutusedustajan hoitamaan kuluttajien 
valitusten käsittelyjärjestelmään tai 
yrityksen asiamiehelle. 

Or. en

Tarkistus 106
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Vakuutusedustajan katsotaan 
antaneen neuvoja riippumattomasti vain 
siinä tapauksessa, että edustaja on näin 
todennut antaessaan tietoja asiakkaalle.

Or. en

Perustelu

Viimeinen kohta on lisätty sen selventämiseksi, että "sitoutumattomien" edustajien ei pitäisi 
sinänsä katsoa tarjoavan neuvoja riippumattomasti.
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Tarkistus 107
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) se neuvontaa tasapuolisen analyysin 
perusteella; tai

i) se neuvontaa tasapuolisen ja 
riippumattoman analyysin perusteella; tai

Or. en

Perustelu

Sana riippumaton on lisätty, koska on tärkeää, että kuluttajat tietävät hyvin neuvojen 
perustan.

Tarkistus 108
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) että se ei sopimusvelvoitteen nojalla ole 
velvollinen toimimaan 
vakuutusedustusalalla yksinomaan yhden 
tai useamman vakuutusyrityksen kanssa ja 
että se ei anna neuvontaa tasapuolisen 
analyysin perusteella. Tällöin sen on 
ilmoitettava niiden vakuutusyritysten 
nimet, joiden kanssa se saa työskennellä ja 
työskentelee;

iii) että se ei sopimusvelvoitteen nojalla ole 
velvollinen toimimaan 
vakuutusedustusalalla yksinomaan yhden 
tai useamman vakuutusyrityksen kanssa ja 
että se ei anna neuvontaa tasapuolisen ja
riippumattoman analyysin perusteella. 
Tällöin sen on ilmoitettava niiden 
vakuutusyritysten nimet, joiden kanssa se 
saa työskennellä ja työskentelee;

Or. en

Perustelu

Sana riippumaton on lisätty, koska on tärkeää, että kuluttajat tietävät hyvin neuvojen 
perustan.
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Tarkistus 109
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) minkä luonteisen korvauksen se saa 
vakuutussopimuksen osalta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kohta vaikuttaa olevan päällekkäinen e kohdan kanssa.

Tarkistus 110
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) minkä luonteisen korvauksen se saa 
vakuutussopimuksen osalta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 111
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 112
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

f) jos kysymys on vakuutussopimuksesta, 
korvauksen alkuperä on:

i) vakuutuksenottaja;
ii) vakuutusyritys;
iii) toinen vakuutusedustaja;
iv) alakohtien i, ii ja iii yhdistelmä.

Or. xm

Perustelu

Katsomme, että korvauksen avoimuuteen liittyvässä kysymyksessä tarkoituksenmukaisen 
ratkaisun tarjoaa tieto, josta käy ilmi käytetyn korvauksen muoto ja korvauksen lähde.

Tarkistus 113
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella varmistetaan palkkioita koskevien täydellisten tietojen kertominen 
asiakkaille.
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Tarkistus 114
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Asiakkailta ei pitäisi evätä tietoja yritysten korvauksista, jos he pitävät sitä osana 
päätöksentekoprosessia – niinpä tuemme EVLEV:n neuvoa, että komissio omaksuu 
lähestymistavan, jossa asiakkaille annetaan pyynnöstä korvauksia koskevat tiedot.

Tarkistus 115
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta



PE504.096v01-00 56/93 AM\924646FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. xm

Perustelu

Viittaamme erityisesti siihen, miten muiden kuin vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden 
luokittelua on säännelty, ja pyydämme tarkistuksen poistamista, koska tällaiset tuotteet eivät 
sisällä minkäänlaista investointielementtiä, eivätkä palkkiot vaikuta millään tavoin 
luokitteluun.

Tarkistus 118
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan 
f alakohdassa säädetään, viiden vuoden 
ajan tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä edustajan, joka 
edustaa muita vakuutussopimuksia kuin 

Poistetaan.
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direktiivin 2002/83/EY liitteessä I olevassa 
missä tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, on ennen tällaisen 
vakuutussopimuksen tekemistä, jos 
edustaja saa korvauksen palkkiona tai 
provisiona,
a) kerrottava asiakkaalle palkkion tai 
provision suuruus tai, jos tarkkaa määrää 
ei pystytä kertomaan, palkkion tai 
provision taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta, jos asiakas niin pyytää;
b) kerrottava asiakkaalle hänen 
oikeudestaan pyytää a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 119
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan 
f alakohdassa säädetään, viiden vuoden 

2. Jos edustaja saa korvauksen palkkiona 
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ajan tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä edustajan, joka 
edustaa muita vakuutussopimuksia kuin 
direktiivin 2002/83/EY liitteessä I olevassa 
missä tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, on ennen tällaisen 
vakuutussopimuksen tekemistä, jos 
edustaja saa korvauksen palkkiona tai 
provisiona,

tai provisiona, sen on

Or. en

Perustelu

Asiakkailta ei pitäisi evätä tietoja yritysten korvauksista, jos he pitävät sitä osana 
päätöksentekoprosessia – niinpä tuemme EVLEV:n neuvoa, että komissio omaksuu 
lähestymistavan, jossa asiakkaille annetaan pyynnöstä korvauksia koskevat tiedot.

Tarkistus 120
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tietojen antamisen rajoitukset ovat erityisen vakavia silloin, kun työntekijöiden korvaukset 
vaihtelevat. Maksu- ja bonusrakenteet vaihtelevat huomattavasti ja ovat usein monimutkaisia 
ja mahdollisesti vaikeita asiakkaiden ymmärtää. Myös mahdolliset eturistiriidat, joita syntyy
suorassa myynnissä, eivät muodostane samanlaista kuluttajariskiä kuin ne, joita syntyy 
edustajien välityksellä tapahtuvassa myynnissä.
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Tarkistus 121
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. xm

Perustelu

Tällainen tieto ei tarjoa minkäänlaista ratkaisevaa etua vakuutuksenottajalle hänen 
tehdessään lopullista päätöstä, vaan sitä voidaan pitää ennen sopimuksen tekoa annettavana 
lisätietona.

Tarkistus 122
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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 
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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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 123
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. xm

Perustelu

Tällainen tieto ei tarjoa minkäänlaista ratkaisevaa etua vakuutuksenottajalle hänen 
tehdessään lopullista päätöstä, vaan sitä voidaan pitää ennen sopimuksen tekoa annettavana 
lisätietona.

Tarkistus 124
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 125
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en
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Perustelu

IMD II -direktiivissä olisi oltava selvä ja kattava tason 1 teksti vastoin sitä logiikkaa, jonka 
mukaan komissiolle annetaan delegoitua valtaa.

Tarkistus 126
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Tarkistus 127
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

17 artiklan 5 kohdan delegoiduilla säädöksillä on määrä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti käsitellä lainsäädäntötekstin muita kuin keskeisiä 
osia. Korvauksesta kertomiseen ja sen laskemiseen/määrittelyyn liittyvät erityiset tekijät ovat 
kuitenkin selvästi käsiteltävänä olevan säädöksen keskeinen osa. Sen sijaan, että tekisivät 
tästä direktiivistä yhdenmukaistamisen vähimmäistason varmistavan säädöksen, delegoidut 
säädökset korjaisivat tiettyjä osia yhdenmukaistamisen enimmäistason varmistavan 
säädöksen keinoin.

Tarkistus 128
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä 1. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä 
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vakuutusedustajan – mukaan lukien 
sidoksissa olevat vakuutusedustajat – tai 
vakuutusyrityksen on asiakkaan antamien 
tietojen perusteella yksilöitävä

vakuutusedustajan – mukaan lukien 
sidoksissa olevat vakuutusedustajat – tai 
vakuutusyrityksen on asiakkaan antamien 
tietojen perusteella täsmennettävä

Or. en

Tarkistus 129
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä 
vakuutusedustajan – mukaan lukien 
sidoksissa olevat vakuutusedustajat – tai 
vakuutusyrityksen on asiakkaan antamien 
tietojen perusteella yksilöitävä

1. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä 
vakuutusedustajan – mukaan lukien 
sidoksissa olevat vakuutusedustajat – tai 
vakuutusyrityksen on asiakkaan antamien 
tai häntä koskevien tietojen 
perusteella yksilöitävä

Or. en

Tarkistus 130
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 131
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun vakuutusedustaja tai -yritys
ilmoittaa asiakkaalle antavansa 
tasapuoliseen analyysiin perustuvaa 
neuvontaa, neuvonnan on pohjauduttava 
riittävän monien markkinoilla tarjolla 
olevien vakuutussopimusten analyysiin, 
jotta se pystyy suosittelemaan asiakkaalle 
ammatillisten kriteerien pohjalta 
vakuutussopimusta, joka täyttäisi 
asianmukaisesti asiakkaan tarpeet.

3. Kun vakuutusedustaja ilmoittaa 
asiakkaalle antavansa tasapuoliseen 
analyysiin perustuvia neuvoja, hänen 
neuvojensa on pohjauduttava riittävän 
monien markkinoilla tarjolla olevien 
vakuutussopimusten analyysiin, jotta hän 
pystyy suosittelemaan asiakkaalle 
ammatillisten kriteerien pohjalta 
vakuutussopimusta, joka täyttäisi 
asianmukaisesti asiakkaan tarpeet.

Or. xm

Perustelu

Pyydämme poistamaan viittauksen vakuutusyritykseen siltä osin kuin yrityksen oletetaan 
esittävän asiakkaalle vakuutusasioita koskevia mielipiteitä riippumattomasti, koska asiaan 
liittyy selkeä ristiriita.

Tarkistus 132
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun vakuutusedustaja tai -yritys 
ilmoittaa asiakkaalle antavansa
tasapuoliseen analyysiin perustuvaa 
neuvontaa, neuvonnan on pohjauduttava 
riittävän monien markkinoilla tarjolla 
olevien vakuutussopimusten analyysiin, 
jotta se pystyy suosittelemaan asiakkaalle 
ammatillisten kriteerien pohjalta 
vakuutussopimusta, joka täyttäisi 
asianmukaisesti asiakkaan tarpeet.

3. Kun vakuutusedustaja tai -yritys 
ilmoittaa asiakkaalle tarjoavansa
tasapuoliseen analyysiin perustuvaa 
neuvontaa, neuvonnan on pohjauduttava 
riittävän monien markkinoilla tarjolla 
olevien vakuutussopimusten analyysiin, 
jotta se pystyy suosittelemaan asiakkaalle 
ammatillisten kriteerien pohjalta 
vakuutussopimusta, joka täyttäisi 
asianmukaisesti asiakkaan tarpeet.
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Or. en

Tarkistus 133
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 134
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Tämän artiklan säännöksiä ei sovelleta 
henkilöön, joka tarjoaa 
vakuutusedustusta vakuutusmuotoisten 
sijoitustuotteiden myynnin yhteydessä
a) vakuutusedustajana;
b) vakuutusyrityksenä.

Or. en
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Perustelu

Vakuutusedustusta vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden myynnin yhteydessä tarkastellaan jo 
luvussa VII. Tätä koskevaa soveltuvuus- ja asianmukaisuustestiä sovelletaan ja tarkastellaan 
jo 25 artiklassa. Sääntöjä on näin ollen turha toistaa.

Tarkistus 135
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 

Or. en

Tarkistus 136
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden, jotka pitävät 
voimassa tai ottavat käyttöön 
vakuutusedustajia koskevia tiukempia 
säännöksiä, on varmistettava, että 
säännöksissä kunnioitetaan tasavertaisia
toimintaperiaatteita ja että niistä seuraava 
hallinnollinen taakka on oikeassa 
suhteessa kuluttajansuojan etuihin.

Or. en
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Tarkistus 137
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
niputuskäytännöt muttei 
sitomiskäytäntöjä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kuluttajille aiheutuvista haitoista ei ole selkeää näyttöä, joka tukisi vakuutustuotteiden 
sitomiskäytäntöjen kieltoa, sillä ehdotukset eivät sisältyneet komission 
vakuutusedustusdirektiiviä koskeneeseen kuulemiseen ja vaikutustenarviointiin.

Tarkistus 138
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava 
niputuskäytännöt muttei 
sitomiskäytäntöjä.

1. Jäsenvaltiot eivät saa sallia 
sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja 
kuluttajien välisistä kaupallisista 
menettelyistä sisämarkkinoilla 11 päivänä 
toukokuuta 2005 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2005/29/EY määritettyjä 
sopimattomia kaupallisia menettelyjä.

Or. en

Tarkistus 139
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis
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Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on sallittava
niputuskäytännöt muttei sitomiskäytäntöjä.

1. Jäsenvaltiot voivat sallia 
niputuskäytännöt muttei sitomiskäytäntöjä.

Or. en

Tarkistus 140
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sanamuodolla yhtenäistetään ehdotus rahoitusmarkkinadirektiivin lähestymistavan kanssa.

Tarkistus 141
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 
yhdessä toisen palvelun tai tuotteen 

2. Niputuskäytännön yhteydessä
vakuutusyrityksen tai tapauksen mukaan 
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kanssa paketissa, vakuutusyrityksen tai 
tapauksen mukaan vakuutusedustajan on 
tarjottava ja ilmoitettava asiakkaalle, että 
paketin eri osat voidaan ostaa erikseen, ja 
annettava tiedot kuluista ja veloituksista, 
joita aiheutuu paketin kustakin siltä tai sen 
kautta erikseen ostettavasta osasta.

vakuutusedustajan on ilmoitettava 
asiakkaalle siitä, voidaanko paketin eri 
osat ostaa erikseen, ja jos näin on,
annettava asiakkaan pyynnöstä tiedot 
kuluista ja veloituksista, joita aiheutuu 
paketin kustakin siltä tai sen kautta 
erikseen ostettavasta osasta.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

Tarkistus 142
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Ottaen huomioon 21 artiklaan ehdotetut muutokset tämä kohta on tarpeeton.

Tarkistus 143
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 144
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
7 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

ASIAKKAAN SUOJAAN LIITTYVÄT 
LISÄVAATIMUKSET 
VAKUUTUSMUOTOISTEN 
SIJOITUSTUOTTEIDEN OSALTA

ASIAKKAAN SUOJAAN LIITTYVÄT 
VAATIMUKSET 
VAKUUTUSMUOTOISTEN 
SIJOITUSTUOTTEIDEN OSALTA

Or. en

Tarkistus 145
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tässä luvussa vahvistetaan 
vakuutusedustusta koskevat 
lisävaatimukset, kun seuraavat tahot 
harjoittavat vakuutusmuotoisten 
sijoitustuotteiden myyntiin liittyvää 
vakuutusedustusta:

Tämä luku korvaa luvun VI 15–
18 artiklat siltä osin kuin 
sijoitustuotteiden myyntiä harjoittavat:

Or. xm

Perustelu

IMD II -ehdotuksessa on tarkennettava, että vakuutusmuotoisiin sijoitustuotteisiin ei pidä 
soveltaa ylimääräisiä menettelysääntöjä, koska näin luotaisiin tiukemmat säännöt verrattuna 
säännöksiin, joilla säännellään MiFID:n soveltamisalaan kuuluvia myyntikäytäntöjä.

Tarkistus 146
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 23 artiklan 1 ja 2 kohtaa 
sovelletaan myös vakuutusedustajiin ja 
-yrityksiin, jotka harjoittavat 
vakuutusedustusta kaikkien 
vakuutustuotteiden osalta.

Or. en

Perustelu

Kuten MH:n 17 artiklaan esittämissä tarkistuksissa, korvauksia koskevilla tiedoilla on 
vähäinen merkitys eturistiriitoja tarkasteltaessa. Tällä laajennetaan 23 artiklassa esitetyt 
eturistiriitoja koskevat säännöt kaikkiin vakuutustuotteisiin.

Tarkistus 147
Othmar Karas
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Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 23 artiklan 1 ja 2 kohtaa 
sovelletaan myös vakuutusedustajiin ja 
vakuutusyrityksiin, jotka harjoittavat 
vakuutusedustusta kaikkien 
vakuutustuotteiden osalta.

Or. en

Perustelu

Eturistiriitoja koskevia sääntöjä on sovellettava kaikkiin vakuutustuotteisiin.

Tarkistus 148
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 23 artiklan 1 ja 2 kohtaa 
sovelletaan myös vakuutusedustajiin ja 
vakuutusyrityksiin, jotka harjoittavat 
vakuutusedustusta kaikkien 
vakuutustuotteiden osalta. 

Or. en

Tarkistus 149
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tiukempia säännöksiä 23, 
24 ja 25 artiklassa tarkoitetuista 
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asiakkaan suojaan liittyvistä 
vaatimuksista, kunhan kyseiset 
säännökset ovat unionin lainsäädännön 
mukaisia. EAMV:n ja EVLEV:n olisi 
tehtävä yhteistyötä, jotta 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuihin 
sijoitustuotteisiin, joihin sovelletaan joko 
MiFID II -direktiiviä tai tätä direktiiviä 
ohjeiden välityksellä, saataisiin 
liiketoiminnan käyttäytymissääntöjen 
osalta mahdollisimman paljon 
yhdenmukaisuutta.

Or. en

Perustelu

Kuten MH:n 17 artiklaan esittämissä tarkistuksissa, korvauksia koskevilla tiedoilla on 
vähäinen merkitys eturistiriitoja tarkasteltaessa. Tällä laajennetaan 23 artiklassa esitetyt 
eturistiriitoja koskevat säännöt kaikkiin vakuutustuotteisiin.

Tarkistus 150
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tiukempia säännöksiä 23, 
24 ja 25 artiklassa tarkoitetuista 
asiakkaan suojaan liittyvistä 
vaatimuksista, kunhan kyseiset 
säännökset ovat unionin lainsäädännön 
mukaisia. EAMV:n ja EVLEV:n olisi 
tehtävä yhteistyötä, jotta 
vähittäismarkkinoille tarkoitettuihin 
sijoitustuotteisiin, joihin sovelletaan joko 
MiFID II -direktiiviä tai tätä direktiiviä 
ohjeiden välityksellä, saataisiin 
liiketoiminnan käyttäytymissääntöjen 
osalta mahdollisimman paljon 
yhdenmukaisuutta. 

Or. en
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Tarkistus 151
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön tiukempia säännöksiä 23, 
24 ja 25 artiklassa tarkoitetuista 
asiakkaan suojaan liittyvistä 
vaatimuksista, kunhan säännökset ovat 
unionin lainsäädännön mukaisia.

Or. en

Perustelu

Eturistiriitoja koskevia sääntöjä on sovellettava kaikkiin vakuutustuotteisiin.

Tarkistus 152
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
selvästi ilmoitettava asiakkaalle 
eturistiriitojen yleinen luonne tai lähteet 
ennen kuin se alkaa suorittaa liiketoimia 
asiakkaan lukuun, jos vakuutusedustajan 
tai -yrityksen 15, 16 ja 17 artiklan 
mukaisesti soveltamat toimet eivät 
riittävällä tavalla pysty varmistamaan, että 
vältetään riski siitä, että eturistiriidat 
haittaavat asiakkaiden ja potentiaalisten 
asiakkaiden etuja.

2. Vakuutusedustajan tai -yrityksen on
pidettävä yllä ja käytettävä tehokkaita 
toiminta- ja hallintajärjestelyjä, joiden 
avulla se voi ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin 
toimenpiteisiin, jotta eturistiriidat eivät 
vaikuttaisi haitallisesti sen asiakkaiden 
etuihin.

Or. en
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Perustelu

Mukautetaan yhdenmukaistamiseksi MiFID-direktiivin kanssa.

Tarkistus 153
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
selvästi ilmoitettava asiakkaalle 
eturistiriitojen yleinen luonne tai lähteet 
ennen kuin se alkaa suorittaa liiketoimia 
asiakkaan lukuun, jos vakuutusedustajan 
tai -yrityksen 15, 16 ja 17 artiklan 
mukaisesti soveltamat toimet eivät 
riittävällä tavalla pysty varmistamaan, että 
vältetään riski siitä, että eturistiriidat 
haittaavat asiakkaiden ja potentiaalisten 
asiakkaiden etuja.

2. Vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
pidettävä yllä ja käytettävä tehokkaita 
toiminta- ja hallintajärjestelyjä, joiden 
avulla se voi ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin 
toimenpiteisiin, jotta eturistiriidat eivät 
vaikuttaisi haitallisesti sen asiakkaiden 
etuihin. Vakuutusedustajan tai -yrityksen 
on selvästi ilmoitettava asiakkaalle 
eturistiriitojen yleinen luonne ja/tai lähteet 
sekä riskien lieventämiseksi toteutetut 
toimet, jos vakuutusedustajan tai -yrityksen 
soveltamat toimet eivät riittävällä tavalla 
pysty varmistamaan, että vältetään riski 
siitä, että eturistiriidat haittaavat 
asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden 
etuja.

Or. en

Perustelu

On olennaista, että vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden myyntiä koskevat säännökset ovat 
johdonmukaisia riippumatta siitä, ovatko tuotteet rahoitusvälineitä tai vakuutusmuotoisia 
sijoitustuotteita. Tämä auttaa välttämään sekaannusta ja mahdollisten sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttöä samalla kun vahvistetaan vakuutuksenottajien suojaa. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että IMD II: teksti vastaa MiFID:n tekstiä.

Tarkistus 154
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 a kohta (uusi)



AM\924646FI.doc 77/93 PE504.096v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kyseiseen ilmoitukseen sovelletaan 
seuraavia vaatimuksia:
a) se on tehtävä pysyvällä välineellä; ja
b) sen on oltava riittävän 
yksityiskohtainen, ottaen huomioon 
asiakkaan luonteen, jotta asiakas voi 
tehdä tietoon perustuvan päätöksen 
palvelusta, jonka yhteydessä 
eturistiriitatilanne syntyy.

Or. en

Perustelu

On olennaista, että vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden myyntiä koskevat säännökset ovat 
johdonmukaisia riippumatta siitä, ovatko tuotteet rahoitusvälineitä tai vakuutusmuotoisia 
sijoitustuotteita. Tämä auttaa välttämään sekaannusta ja mahdollisten sääntelyn 
katvealueiden hyväksikäyttöä samalla kun vahvistetaan vakuutuksenottajien suojaa. Tämän 
vuoksi on tärkeää, että IMD II: teksti vastaa MiFID:n tekstiä.

Tarkistus 155
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

15 artiklan toisto.

Tarkistus 156
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Direktiivin 24 ja 25 artiklassa 
esitettyjen tietoja koskevien vaatimusten 
täytäntöönpanon on oltava oikeasuhteista, 
ja siinä on otettava huomioon, onko 
asiakas liitteessä määritelty 
ammattimainen asiakas.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 24 artiklaan ehdotetuissa muutoksissa ohjataan näiden artiklojen soveltamista 
ammattimaiseen asiakkaaseen ja muilla tarkistuksilla pyritään saattamaan teksti 
yhdenmukaiseksi MiFID II:n nykyisen lähestymistavan kanssa.

Tarkistus 157
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

15 artiklan toisto.

Tarkistus 158
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustaja tai -yritys ja sen 
tarjoamat palvelut. Kun annetaan 
neuvontaa, on täsmennettävä, annetaanko 
neuvonta riippumattomasti ja perustuuko 
neuvonta laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
vakuutusedustaja tai -yritys asiakkaalle 
jatkuvaa arviointia asiakkaille suositellun 
vakuutustuotteen soveltuvuudesta 
asiakkaalle;

a) vakuutusedustaja tai -yritys ja sen 
tarjoamat palvelut.

Or. en

Tarkistus 159
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustaja tai -yritys ja sen 
tarjoamat palvelut. Kun annetaan 
neuvontaa, on täsmennettävä, annetaanko 
neuvonta riippumattomasti ja perustuuko 
neuvonta laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
vakuutusedustaja tai -yritys asiakkaalle 
jatkuvaa arviointia asiakkaille suositellun 
vakuutustuotteen soveltuvuudesta 

a) vakuutusedustaja tai -yritys ja sen 
tarjoamat palvelut. Kun annetaan 
neuvontaa, on täsmennettävä, annetaanko 
neuvonta riippumattomasti ja perustuuko 
neuvonta laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
vakuutusedustaja tai -yritys asiakkaalle 
viimeisimpiä tietoja asiakkaille suositellun 
vakuutustuotteen soveltuvuudesta 
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asiakkaalle; asiakkaalle;

Or. en

Perustelu

Jatkuva arviointi, jolla tarkoitetaan toistuvaa pakollista neuvontaa vakuutustuotteesta ja sen 
soveltuvuudesta, on vaikea toteuttaa, kun taas viimeisimpien tietojen tarjoaminen tuotteesta 
tai palvelusta asiakkaan pyynnöstä on tarpeellinen palvelu.

Tarkistus 160
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuutustuotteet ja ehdotetut 
sijoitusstrategiat. Tähän tulisi sisältyä 
asianmukaista neuvontaa ja varoituksia 
kyseisiin tuotteisiin tehtäviin sijoituksiin 
tai erityisiin sijoitusstrategioihin 
sisältyvistä riskeistä, ja

b) annetaanko neuvontaa 
riippumattomasti tasapuolisen markkina-
analyysin perusteella vai 
vakuutusyrityksen tarjoamien tuotteiden 
analyysin perusteella. Tiedoista on 
käytävä ilmi, tarjoaako vakuutusedustaja 
tai -yritys asiakkaalle jatkuvaa arviointia 
suositellun vakuutustuotteen 
soveltuvuudesta asiakkaalle;

Or. en

Tarkistus 161
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kulut ja liitännäiset veloitukset. c) vakuutustuotteet, ottaen huomioon 
vakuutustuotteen monimutkaisuuden ja 
asiakkaan tyypin (kuluttaja vai ei). Tähän 
tulisi sisältyä asianmukaista neuvontaa ja 
varoituksia kyseisiin tuotteisiin tehtäviin 
sijoituksiin sisältyvistä riskeistä.
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Or. en

Tarkistus 162
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot olisi 
annettava ymmärrettävässä muodossa 
siten, että asiakkaat tai potentiaaliset 
asiakkaat pääsevät kohtuulliseen 
käsitykseen tarjottavan tietyn 
vakuutustuotteen luonteesta ja tuotteeseen 
sisältyvistä riskeistä sekä voivat näin ollen 
tehdä tietoon perustuvan sijoituspäätöksen. 
Nämä tiedot voidaan esittää 
vakiomuotoisina.

4. Tässä artiklassa tarkoitetut tiedot olisi 
annettava ymmärrettävässä muodossa 
siten, että asiakkaat tai potentiaaliset 
asiakkaat pääsevät kohtuulliseen 
käsitykseen tarjottavan tietyn 
vakuutustuotetyypin luonteesta ja 
tuotteeseen sisältyvistä riskeistä sekä 
voivat näin ollen tehdä tietoon perustuvan 
sijoituspäätöksen. Nämä tiedot voidaan 
esittää vakiomuotoisina.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan MiFID II:n sanamuodon kanssa.

Tarkistus 163
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Kun vakuutusedustaja tai -yritys 
ilmoittaa asiakkaalle, että 
vakuutusneuvonta annetaan 
riippumattomasti,

5. Kun vakuutusedustaja tai -yritys 
ilmoittaa asiakkaalle, että 
vakuutusneuvonta annetaan 
riippumattomasti, 3 kohdassa 
tarkoitettuihin asianmukaisiin tietoihin, 
jotka on tarjottava ennen 
vakuutusneuvontaa, on sisällyttävä 
seuraavaa:
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Or. en

Tarkistus 164
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
arvioitava riittävän suuri määrä 
markkinoilla saatavilla olevia 
vakuutustuotteita. Vakuutustuotteiden 
olisi edustettava hajautetusti eri tyyppejä 
ja liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden 
tarjoajia, eivätkä ne saisi rajoittua 
sellaisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin 
tai tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla on 
läheiset yhteydet vakuutusedustajaan tai 
-yritykseen; ja

a) vakuutustuotteet, joihin suositus 
perustuu, ja erityisesti se, rajoittuvatko 
tuotteet sellaisten yhteisöjen 
liikkeeseenlaskemiin tai tarjoamiin 
vakuutustuotteisiin, joilla on läheiset 
yhteydet asiakasta edustavaan
vakuutusedustajaan; ja

Or. en

Tarkistus 165
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
arvioitava riittävän suuri määrä
markkinoilla saatavilla olevia 
vakuutustuotteita. Vakuutustuotteiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla on 
läheiset yhteydet vakuutusedustajaan tai 
-yritykseen; ja

a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
arvioitava useita markkinoilla saatavilla 
olevia vakuutustuotteita. 
Vakuutustuotteiden olisi edustettava 
hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla on 
läheiset yhteydet vakuutusedustajaan tai 
-yritykseen; ja
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Or. en

Tarkistus 166
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
arvioitava riittävän suuri määrä
markkinoilla saatavilla olevia 
vakuutustuotteita. Vakuutustuotteiden olisi 
edustettava hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla on 
läheiset yhteydet vakuutusedustajaan tai 
-yritykseen; ja

a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
arvioitava useita markkinoilla saatavilla 
olevia vakuutustuotteita. 
Vakuutustuotteiden olisi edustettava 
hajautetusti eri tyyppejä ja 
liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden tarjoajia, 
eivätkä ne saisi rajoittua sellaisten 
yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin tai 
tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla on 
läheiset yhteydet vakuutusedustajaan tai 
-yritykseen; ja

Or. en

Tarkistus 167
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä tai ottaa vastaan palkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia etuja, jotka 
kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai 
tarjoaa liittyen kyseisen palvelun 
tarjoamiseen asiakkaille.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Palkkioiden, provisioiden tai muiden rahallisten etujen kolmannelta osapuolelta 
vastaanottamisen kieltäminen riippumattomasta vakuutusneuvonnasta ei luo tasapuolisia 
toimintaedellytyksiä kaikille jakelukanaville. Siitä ei seuraa suurempaa avoimuutta tai 
parempaa kuluttajansuojaa, vaan se pikemminkin poistaa näitä jakelukanavia, jolloin 
seurauksena on kilpailun vähentyminen ja korkeammat kuluttajahinnat.

Tarkistus 168
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä tai ottaa vastaan palkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia etuja, jotka 
kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai 
tarjoaa liittyen kyseisen palvelun 
tarjoamiseen asiakkaille.

b) tieto siitä, onko kuluttajan maksettava 
neuvonnasta;

Or. en

Tarkistus 169
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä tai ottaa vastaan palkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia etuja, jotka 
kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa 
liittyen kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä tai pidättää palkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia etuja, jotka 
kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai tarjoaa 
liittyen kyseisen palvelun tarjoamiseen 
asiakkaille.

Or. en
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Tarkistus 170
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tieto siitä, saako vakuutusedustaja 
palkkioita tai provisioita kolmansilta 
osapuolilta liittyen vakuutussopimukseen.

Or. en

Tarkistus 171
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltiot voivat säätää 
lisävaatimuksista vakuutusedustajille tai 
-yrityksille, jotka ilmoittavat asiakkaalle, 
että vakuutusneuvonta annetaan 
riippumattomasti.

Or. en

Tarkistus 172
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
33 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä toimenpiteistä, joilla 
varmistetaan, että vakuutusedustajat ja 

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

Or. en

Perustelu

Valtuuksia ja delegoitujen säädösten tavoitetta ei ole määritetty selkeästi.

Tarkistus 173
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot sallivat, että harjoittaessaan 
myyntiin liittyvää vakuutusedustusta, 
jossa ei anneta neuvontaa, 
vakuutusedustajat ja -yritykset tarjoavat 
näitä palveluja asiakkailleen ilman 
velvoitetta 2 kohdassa tarkoitettuihin 
tietojen hankkimiseen tai määrittelyyn, 
kun kaikki seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
a) palvelu, jossa neuvontaa ei anneta, 
liittyy vakuutusperusteisiin sijoituksiin, 
joiden sijoitusriski koskee ainoastaan 
direktiivin 2004/39/EY 25 artiklan 
3 kohdan a alakohdan mukaisesti 
yksinkertaisiksi katsottuja kohde-etuutena 
olevia rahoitusvälineitä; tai
b) tuotetta tai palvelua tarjotaan 
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asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan 
nimenomaisesta pyynnöstä,
c) asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle on selkeästi ilmoitettu siitä, 
että vakuutusedustajalla tai -yrityksellä ei 
kyseistä palvelua tarjotessaan ole 
velvoitetta arvioida tarjotun tuotteen 
soveltuvuutta tai asianmukaisuutta, ja
d) vakuutusedustaja tai -yritys täyttää 
23 artiklan mukaiset velvoitteensa.

Or. en

Perustelu

Vakuutusyritysten ja -edustajien olisi voitava myydä yksinkertaisia vakuutusmuotoisia 
sijoitustuotteita ilman velvoitetta arvioida asiakkaiden tietämystä ja kokemusta silloin, kun 
asiakas tekee selkeän päätöksen siitä, haluaako saada vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 
koskevaa neuvontaa. Näin luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset muiden kuin 
vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden kanssa.

Tarkistus 174
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot sallivat, että harjoittaessaan 
myyntiin liittyvää vakuutusedustusta, 
jossa ei anneta neuvontaa, 
vakuutusedustajat ja -yritykset tarjoavat 
näitä palveluja asiakkailleen ilman 
velvoitetta 2 kohdassa tarkoitettuihin 
tietojen hankkimiseen tai määrittelyyn, 
kun kaikki seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
a) palvelu, jossa neuvontaa ei anneta, 
liittyy vakuutusperusteisiin sijoituksiin,
i) joiden sijoitusriski koskee ainoastaan 
[direktiivin 2004/39/EY*] 25 artiklan 
3 kohdan a alakohdan mukaisesti 
yksinkertaisiksi katsottuja kohde-etuutena 
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olevia rahoitusvälineitä; tai
ii) joihin ei sisälly rakennetta, jonka 
vuoksi asiakkaan olisi vaikea ymmärtää 
siihen liittyvää riskiä.
b) tuotetta tai palvelua tarjotaan 
asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan 
aloitteesta,
c) asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle on selkeästi ilmoitettu siitä, 
että vakuutusedustajalla tai -yrityksellä ei 
kyseistä palvelua tarjotessaan ole 
velvoitetta arvioida tarjotun tuotteen 
soveltuvuutta tai asianmukaisuutta, eikä 
asiakas näin ollen kuulu liiketoiminnan 
menettelytapasäännösten antaman suojan 
piiriin. Tämä varoitus voidaan esittää 
vakiomuotoisena, ja
d) vakuutusedustaja tai -yritys täyttää 
23 artiklan mukaiset velvoitteensa.

Or. en

Perustelu

Vaikka artiklan on määrä kuvata MiFID II -direktiivissä säädettyä muiden kuin 
vakuutusmuotoisten sijoitusten suojaa, se on käytännössä paljon tiukempi. Ehdotetulla 
lisäyksellä sallitaan yritysten edelleen myydä yksinkertaisia vakuutusmuotoisia 
sijoitustuotteita ilman velvoitetta arvioida asiakkaiden tietämystä ja kokemusta. Kuluttajille 
puolestaan annetaan mahdollisuus valita, haluavatko he saada vakuutusmuotoisia 
sijoitustuotteita koskevaa neuvontaa. Näin luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset muiden 
kuin vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden kanssa.

Tarkistus 175
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot sallivat, että harjoittaessaan 
myyntiin liittyvää vakuutusedustusta, 
jossa ei anneta neuvontaa, 
vakuutusedustajat ja -yritykset tarjoavat 
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näitä palveluja asiakkailleen ilman 
velvoitetta 2 kohdassa tarkoitettuihin 
tietojen hankkimiseen tai määrittelyyn, 
kun kaikki seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
a) palvelu, jossa neuvontaa ei anneta, 
liittyy vakuutusperusteisiin sijoituksiin, 
joiden sijoitusriski koskee ainoastaan 
direktiivin 2004/39/EY 25 artiklan 
3 kohdan a alakohdan mukaisesti 
yksinkertaisiksi katsottuja kohde-etuutena 
olevia rahoitusvälineitä; tai
b) tuotetta tai palvelua tarjotaan 
asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan 
nimenomaisesta pyynnöstä,
c) asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle on selkeästi ilmoitettu siitä, 
että vakuutusedustajalla tai -yrityksellä ei 
kyseistä palvelua tarjotessaan ole 
velvoitetta arvioida tarjotun tuotteen 
soveltuvuutta tai asianmukaisuutta, ja
d) vakuutusedustaja tai -yritys täyttää 
23 artiklan mukaiset velvoitteensa.

Or. en

Perustelu

Vakuutusyritysten ja -edustajien olisi voitava myydä yksinkertaisia vakuutusmuotoisia 
sijoitustuotteita ilman velvoitetta arvioida asiakkaiden tietämystä ja kokemusta silloin, kun 
asiakas tekee selkeän päätöksen siitä, haluaako saada vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita 
koskevaa neuvontaa. Näin luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset muiden kuin 
vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden kanssa.

Tarkistus 176
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden määräämät hallinnolliset 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden määräämät hallinnolliset
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seuraamukset ja toimenpiteet ovat 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

seuraamukset ja toimenpiteet ovat 
tehokkaita, oikeasuhteisia, varoittavia 
tuotteen tai palvelun monimutkaisuuden 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Seuraamusten olisi selkeämmin oltava oikeassa suhteessa edustettujen tuotteiden tai 
palvelujen monimutkaisuuteen.

Tarkistus 177
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaiset viranomaiset julkistavat 
ilman aiheetonta viivytystä kaikki 
seuraamukset tai toimenpiteet, jotka 
määrätään tämän direktiivin kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten rikkomisesta, 
mukaan lukien tiedot rikkomisen tyypistä 
ja luonteesta sekä rikkomisesta vastuussa 
olevien henkilöiden tunnistetiedot, jollei 
julkistaminen vakavasti vaaranna 
vakuutus- ja jälleenvakuutusmarkkinoita.
Jos julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta 
vahinkoa osapuolille, toimivaltaisten 
viranomaisten on julkistettava 
seuraamukset ilman nimiä.

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että 
toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat 
komissiolle ilman aiheetonta viivytystä 
kaikki seuraamukset tai toimenpiteet, jotka 
määrätään tämän direktiivin kansallisten 
täytäntöönpanosäännösten rikkomisesta, 
mukaan lukien tiedot rikkomisen tyypistä 
ja luonteesta.

Or. en

Perustelu

Seuraamusten julkistamisen osapuolille aiheuttaman mahdollisen suhteettoman vahingon 
arvioiminen ennalta on epäilemättä hyvin vaikeaa. Seuraamusten julkistaminen johtaa myös 
kyseisten henkilöiden kaksinkertaiseen rangaistukseen, koska he kärsivät sekä itse 
seuraamuksesta että nimiensä, rikkomisen ja seuraamuksen julkistamisesta.
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Tarkistus 178
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 34 artiklan 
mukaisesti 23 ja 25 artiklan osalta.

Or. en

Tarkistus 179
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 8, 17, 
23, 24 ja 25 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 23 ja 
25 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 180
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 8, 17, 23, 24 ja 
25 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 23 ja 
25 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
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siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. en

Tarkistus 181
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 8, 17, 23, 24 ja 
25 artiklan nojalla annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 23 ja 25 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Tarkistus 182
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en


