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Módosítás 28
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 29
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

biztosító és (adott esetben) a közvetítő 
közötti kapcsolatot, valamint a közvetítő 
javadalmazásának struktúráját.

Or. en

Indokolás

Lásd a 17. cikkhez fűzött indokolást.

Módosítás 30
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 17. cikkhez fűzött indokolást.

Módosítás 31
Othmar Karas
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Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a 17. cikkhez fűzött indokolást.

Módosítás 32
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ennek az irányelvnek meg kell 
határoznia a biztosító és a 
biztosításközvetítő azon 
minimum kötelezettségeit, amelyeket az 
ügyfelek tájékoztatása során teljesítenie 
kell. A tagállamok számára lehetővé kell 

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

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

Or. en

Módosítás 33
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A keresztértékesítési gyakorlat Unió- (41) A keresztértékesítési gyakorlat Unió-
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szerte a lakossági pénzügyi szolgáltatók 
általános stratégiája. Ez előnyökkel járhat 
a fogyasztók szempontjából, de olyan 
gyakorlatot is jelenthet, amely során az 
ügyfél érdekét nem veszik megfelelően 
figyelembe. A keresztértékesítési 
gyakorlatok vagy termékek egyes formái 
például – különösen az árukapcsolásos 
megoldások –, amikor két vagy több 
pénzügyi szolgáltatást együtt, csomagban 
értékesítenek, és a szolgáltatások vagy 
termékek közül legalább egy elkülönítve 
nem hozzáférhető – torzíthatják a versenyt 
és negatív hatást gyakorolhatnak az 
ügyfelek mobilitására és azon 
képességükre, hogy megalapozott 
döntéseket hozzanak. Az árukapcsolási 
gyakorlat egyik példája, amikor a 
fogyasztó számára nyújtott biztosítási 
szolgáltatás alkalmával folyószámlát kell 
nyitni a biztosítási díjak fizetéséhez, vagy 
amikor az ügyfélnek fogyasztói hitel 
felvételekor gépjármű-biztosítási 
szerződést kell kötnie a finanszírozott 
gépjármű biztosításához. Jóllehet az olyan 
összekapcsolás is torzíthatja az ügyfelek 
megalapozott döntések meghozatalára 
vonatkozó képességét, amikor két vagy 
több pénzügyi szolgáltatást vagy terméket 
együtt, csomagban értékesítenek, de a 
szolgáltatások mindegyike külön is 
megvásárolható, ilyenkor azonban a 
választást legalább az ügyfélre bízzák és ez 
kisebb kockázatot jelent arra 
vonatkozóan, hogy a biztosítási közvetítők 
teljesítik-e ezen irányelv szerinti 
kötelezettségeiket. Az ilyen gyakorlatok 
alkalmazását gondosan értékelni kell a 
verseny és az ügyfelek választási 
lehetőségeinek előmozdítása érdekében.

szerte a lakossági pénzügyi szolgáltatók 
általános stratégiája.

Or. en

Indokolás

Lásd a 21. cikkhez fűzött indokolást.
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Módosítás 34
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

személyeknek teljesíteniük kell a 
valamennyi biztosítási szerződésre 
vonatkozó üzletviteli standardokat, 
valamint a biztosítási befektetési termékek 
kibővített előírásait.

Or. en

Módosítás 35
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 36
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a vonatkozó cikkekhez fűzött indokolást.

Módosítás 37
Matteo Salvini, Mario Borghezio



AM\924646HU.doc 11/94 PE504.096v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. xm

Indokolás

A hatály kárbecslésre és a szakmai tevékenységekre történő kiterjesztése súlyos aggályokat 
kelt, mivel a biztosítási üzletkötésbe az e szabályozással érintett tevékenységekhez – szakmai 
szempontból – nem releváns számos új foglalkozást vezet be.

Módosítás 38
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A szolgáltatások és az áruk közötti különbségtételt még további vizsgálat tárgyává kell tenni.

Módosítás 39
Othmar Karas
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a biztosítás valamely szolgáltató által 
nyújtott javakhoz és szolgáltatásokhoz
képest kiegészítő jellegű, amennyiben az 
ilyen biztosítás fedezetet nyújt a csőd vagy 
az ilyen szolgáltató által nyújtott javak 
elveszésének vagy sérülésének 
kockázatával kapcsolatosan; az említett 
javakkal és szolgáltatásokkal összefüggő 
bármely szerződéses kötelezettség teljes 
egészében vagy részben történő 
teljesítésének halál, fogyatékosság, illetve 
munkanélküliség miatti ellehetetlenülése;
Ebben az esetben az ügyfelet tájékoztatni 
kell arról, hogy a részére értékesített 
kiegészítő biztosítás nem szabályozott 
tevékenység.

Or. en

Módosítás 40
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a biztosítási szerződés arányosítással 
számított, egész évre vetített díja nem 
haladja meg a 600 eurót.

f) a biztosítási szerződés arányosítással 
számított, egész évre vetített díja nem 
haladja meg a 600 eurót.

Az EBFH rendszeresen felülvizsgálja a 
(2) bekezdés f) pontjában említett 
összeget, tekintettel az EUROSTAT által 
közzétett európai fogyasztói árindexben 
bekövetkezett változásokra. Az első 
felülvizsgálatra ennek az irányelvnek a 
hatálybalépésétől számított öt év elteltével 
kerül sor, majd a következő 
felülvizsgálatokat az előző felülvizsgálat 
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időpontjától számított öt év múlva kell 
végrehajtani.
Az EBFH szabályozási technikaistandard-
tervezeteket dolgoz ki, amelyek kiigazítják 
a (2) bekezdés f) pontjában említett, 
euróban megadott alapösszeget az említett 
indexnek az irányelv hatálybalépése és az 
első felülvizsgálat időpontja közötti 
időszakban vagy az előző felülvizsgálat 
időpontja és az új felülvizsgálat közötti 
időszakban bekövetkezett százalékos 
változásának megfelelően, a legközelebbi 
euróban megadott összegre kerekítve.
Az EBFH az ezen irányelv 
hatálybalépésének napjától számított öt 
éven belül benyújtja a Bizottsághoz ezeket 
a szabályozási technikaistandard-
tervezeteket, majd a következő 
felülvizsgálatokat az előző felülvizsgálat 
időpontjától számított öt év múlva.
A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett végrehajtási 
technikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

Or. en

Módosítás 41
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

valamint szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési tevékenység. Ezek a 
tevékenységek akkor is biztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
biztosító végzi, biztosítási közvetítő 
közreműködése nélkül. A biztosítási 
termékekre vonatkozó információk és 
árak weboldalakon történő 
összehasonlítását biztosítási közvetítésnek 
kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 42
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. „a biztosítási közvetítés”: biztosítási 
szerződések megkötésével kapcsolatos 
tanácsadással, ajánlattétellel, vagy 
biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével kapcsolatos egyéb 
tevékenység, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre. A 
biztosítási szerződések megkötésével 
kapcsolatos tanácsadással, ajánlattétellel, 
vagy biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével, és az ilyen szerződések 
megkötésével kapcsolatos tevékenységek
szintén biztosítási közvetítésnek 
tekintendők, ha azokat valamely 
biztosítónak az ügyféllel közvetlen 
kapcsolatban álló munkavállalója végzi, 
biztosítási közvetítő közreműködése 
nélkül.

Or. xm
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Indokolás

A „szakmai kárügyintézési és kárbecslési tevékenységnek” a biztosítási közvetítés 
fogalommeghatározásába történő bevezetése nem helyénvaló, mert ezek olyan tevékenységek, 
amelyeknek semmi közük a közvetítési tevékenységhez.

Módosítás 43
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Annak biztosítása érdekében, hogy 
ugyanolyan szintű védelem álljon fenn, 
valamint hogy a fogyasztók javát 
összehasonlítható standardok szolgálják,
elengedhetetlen, hogy ez az irányelv 
előmozdítsa az azonos versenyfeltételeket 
és az egyenlő feltételeken alapuló versenyt
a közvetítők között, függetlenül attól, hogy 
szerződéses biztosítási közvetítőről van-e 
szó. A fogyasztók javát szolgálja, ha a 
biztosítási termékek közvetítését különféle 
csatornákon, a biztosítókkal különböző 
formában együttműködő közvetítők 
végzik, feltéve hogy a fogyasztóvédelem 
tekintetében azonos szabályokat kell 
alkalmazniuk. Fontos, hogy a tagállamok 
az ezen irányelv végrehajtása során 
figyelembe vegyék ezeket a szempontokat.

Or. en

Módosítás 44
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a személyt jelenti, aki egy vagy több 
biztosító számára és nevében 
biztosításközvetítési tevékenységet végez 
olyan biztosítási termékek esetében, 
amelyek nem versenyeznek egymással, és
akinek a tevékenységéért a saját termékeik 
tekintetében a megbízó biztosítóintézetek
teljes felelősséggel tartoznak.

Or. xm

Indokolás

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.

Módosítás 45
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

8. „a szerződéses biztosítási közvetítő”: azt 
a személyt jelenti, aki egy vagy több 
biztosító vagy biztosításközvetítő számára 
és nevében biztosításközvetítési 
tevékenységet végez, és akinek a 
tevékenységéért a megbízó biztosítók, vagy 
biztosításközvetítők teljes felelősséggel 
tartoznak;
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Or. en

Indokolás

A közvetítőket attól függetlenül köti szerződés, hogy a szervezet, amelyhez a szerződés köti,
milyen minőségben tevékenykedik. A fogalommeghatározást továbbá a korábbi 
jogszabályokban szereplő fogalommeghatározáshoz – például a lakóingatlanokhoz 
kapcsolódó hitelmegállapodásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatban (COM(2011)0142) javasolt megfogalmazáshoz – kell igazítani.

Módosítás 46
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

9. „tanácsadás”: személyes ajánlás 
valamely ügyfélnek annak kérésére vagy a 
biztosító, illetőleg a biztosítási közvetítő 
kezdeményezésére, amely a biztosítási 
termékek vagy szolgáltatások 
közvetítésétől elkülönülő tevékenység;

Or. en

Indokolás

A személyes ajánlás elkülönül a biztosítási termékek vagy szolgáltatások közvetítésétől. Ez a 
pontosítás lehetővé teszi a – lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról szóló 
irányelvhez és a MiFID II irányelvhez hasonló – korábbi pénzügyi szolgáltatási 
jogszabályokkal való összhangot.

Módosítás 47
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A tanácsadásnak az adott ügyfél személyére szabott, egy vagy több konkrét termékre 
vonatkozóan nyújtott ajánlást kell jelentenie. A fogalommeghatározást a MiFID irányelvben 
és a lakóingatlanokhoz kapcsolódó hitelmegállapodásokról szóló irányelvben szereplő azonos 
kifejezéshez kell igazítani.

Módosítás 48
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „céljutalék”: olyan, jutalék 
formájában nyújtott javadalmazás, 
amelynek során a fizetendő összeg a
közvetítő és a biztosító közötti ügylethez 
kapcsolódóan megállapodott célok
elérésén alapul;

10. „céljutalék”: a közvetítő és a biztosító 
közötti ügyletek mértékéhez kapcsolódó, 
előzetesen megállapított küszöbértékek
elérésén alapuló jutalék formájában 
nyújtott javadalmazás,

Or. en

Módosítás 49
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „árukapcsolási gyakorlat”: egy vagy 
több kiegészítő szolgáltatás felajánlása 
valamely biztosítási szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban, amikor az 
említett biztosítási szolgáltatást vagy 
terméket önmagában nem teszik 
elérhetővé az ügyfél számára.

törölve
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Or. en

Indokolás

Lásd a Malcolm Harbour által a 21. cikkre vonatkozóan előterjesztett módosításokat.

Módosítás 50
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „árukapcsolási gyakorlat”: egy vagy 
több kiegészítő szolgáltatás felajánlása 
valamely biztosítási szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban, amikor az 
említett biztosítási szolgáltatást vagy 
terméket önmagában nem teszik elérhetővé 
az ügyfél számára.

19. „árukapcsolási gyakorlat”: egy vagy 
több kiegészítő szolgáltatás felajánlása 
valamely biztosítási szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban, amikor az 
említett biztosítási szolgáltatást vagy 
terméket önmagában nem teszik elérhetővé 
az ügyfél számára. Az árukapcsolási 
gyakorlat nem foglalja magában egy vagy 
több biztosítási terméknek vagy
szolgáltatásnak valamely pénzügyi vagy 
biztosítási termék vagy szolgáltatás mellett 
járulékosként való, nem kötelező jellegű 
kínálását.

Or. en

Módosítás 51
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. „csomagban történő eladás 
gyakorlata”: egy vagy több kiegészítő 
szolgáltatás valamely biztosítási 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban történő felkínálása, amikor az 
említett biztosítási szolgáltatás vagy 
termék különállóan is elérhető az ügyfél 

törölve
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számára, de nem szükségszerűen 
ugyanazokkal a feltételekkel, mint a 
kiegészítő szolgáltatásokkal egy 
csomagban történő értékesítés esetén.

Or. en

Indokolás

Lásd a Malcolm Harbour által a 21. cikkre vonatkozóan előterjesztett módosításokat.

Módosítás 52
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. „termék”: egy vagy több kockázatra 
kiterjedő biztosítási kötvény.

Or. en

Módosítás 53
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kiköthetik, hogy amennyiben 
egy biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítő tevékenységéért egy biztosító 
vagy viszontbiztosító vagy egy másik 
nyilvántartásba vett biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítő visel 
felelősséget, akkor az utóbbi közvetítő 
vagy vállalkozás feladata annak 
biztosítása, hogy teljesítse az ebben az 
irányelvben meghatározott 
nyilvántartásba-vételi feltételeket. Ilyen 
esetben a felelősséget vállaló személynek 

A tagállamok kiköthetik, hogy amennyiben 
egy biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítő tevékenységéért egy biztosító
vagy viszontbiztosító vagy egy másik 
nyilvántartásba vett biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítő visel 
felelősséget, akkor a biztosítási közvetítő 
nem köteles az illetékes hatóság számára 
a 3. cikk (7) bekezdésének a) és b) 
pontjában szereplő információkat 
nyújtani, a biztosítási szervezet pedig 
biztosítja, hogy a biztosítási közvetítő 
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vagy gazdasági egységnek, miután a 
tagállamok tájékoztatták az e cikk 7.
bekezdésének a) és b) pontjában 
meghatározott ügyekről, meg kell 
győződnie az e cikk 7. bekezdésének c) 
pontjában meghatározott ügyről. A 
tagállamok azt is kiköthetik, hogy a 
közvetítő tevékenységéért felelősséget 
vállaló személynek vagy vállalkozásnak 
nyilvántartásba kell vennie a szóban forgó 
közvetítőt.

megfelel a nyilvántartásba vételi 
feltételeknek és az ezen irányelvben
meghatározott egyéb rendelkezéseknek. A 
tagállamok azt is kiköthetik, hogy a 
közvetítő tevékenységéért felelősséget 
vállaló személynek vagy vállalkozásnak 
nyilvántartásba kell vennie a szóban forgó 
közvetítőt.

Or. en

Módosítás 54
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok csak akkor vegyék 
nyilvántartásba a biztosítási, illetőleg 
viszontbiztosítási közvetítőket, 
amennyiben meggyőződtek arról, hogy 
azok megfelelnek a 8. cikkben 
meghatározott követelményeknek.

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóságok csak akkor vegyék 
nyilvántartásba a biztosítási, illetőleg 
viszontbiztosítási közvetítőket, 
amennyiben meggyőződtek arról, hogy 
azok megfelelnek a 8. cikkben 
meghatározott követelményeknek, illetve 
hogy egy másik közvetítő vagy vállalkozás 
felelősséget fog vállalni annak 
biztosításáért, hogy a közvetítő megfelel 
ezeknek a követelményeknek a 3. cikk (1) 
bekezdésével összhangban. 

Or. en

Módosítás 55
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A nyilvántartásban szereplő 
biztosítási és viszontbiztosítási közvetítők 
biztosítás- és viszontbiztosítás-közvetítési 
tevékenységet az Unióban mind a 
letelepedés, mind a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága értelmében kezdhetnek és 
folytathatnak.

Or. en

Módosítás 56
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) illetékes hatóságaik tájékoztatása azon 
részvényeseikről vagy tagjaikról, akár 
természetes vagy jogi személyekről van 
szó, akik 10 %-ot meghaladó tulajdoni 
részesedéssel rendelkeznek a közvetítőben, 
valamint az ilyen tulajdoni részesedés 
mértékéről;

a) szerződéses közvetítők; és

Or. en

Módosítás 57
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az illetékes hatóságaik tájékoztatása 
azokról a személyekről, akik szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítővel;

b) a közvetítők, amennyiben valamely más 
biztosítási szervezet vállal felelősséget 
annak biztosításáért, hogy a közvetítő 
megfeleljen e követelményeknek a 3. cikk 
(1) bekezdésével összhangban. 
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A tagállamok biztosítják, hogy illetékes 
hatóságaik megköveteljék, hogy a 3. cikk 
(7) bekezdésének hatálya alá tartozó 
biztosítási és viszontbiztosítási közvetítők
indokolatlan késedelem nélkül 
tájékoztatják őket a 3. cikk (7) 
bekezdésének a) és b) pontjában előírt 
információk változása esetén.

Or. en

Módosítás 58
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A nyilvántartásban szereplő biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők biztosítás- és 
viszontbiztosítás-közvetítési tevékenységet 
a Közösségben mind a letelepedés, mind a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága 
értelmében kezdhetnek és folytathatnak.

Or. en

Indokolás

Az IMD I. korábbi 3. cikkének (5) bekezdését ismételten be kell vezetni, hogy egyértelműbb 
legyen az, hogy a nyilvántartásba vett bejelentett közvetítők a letelepedés szabadsága és a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján határokon átnyúlóan működhetnek, amennyiben erről 
saját illetékes hatóságaikat értesítették.

Módosítás 59
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

A közvetítőket – főszabály szerint – nyilvántartásba kell venni, a nyilvántartásba vétel és a 
nyilvántartásba vétel hiánya közötti rést pedig kerülni kell. Az sem egészen egyértelmű, hogy 
az eljárás valódi egyszerűsödést jelent-e a szóban forgó társaságok számára, mivel a 8. 
cikkben szereplő követelményeknek teljesülniük kell.

Módosítás 60
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az érintett biztosítási termékek nem 
tartalmaznak életbiztosítást vagy 
felelősségi kockázatot, kivéve, ha az ilyen 
fedezet a fő fedezettel együtt jár.

c) az érintett biztosítási termékek nem 
tartalmaznak életbiztosítást vagy 
felelősségi kockázatot, kivéve, ha az ilyen 
fedezet a biztosítási közvetítő által fő
szakmai tevékenységének keretében kínált 
szolgáltatáshoz vagy termékhez képest 
járulékos jellegű.

Or. en

Indokolás

A feltételek pontosítása a járulékos jelleggel közvetítést végzők számára egyszerűsített 
nyilvántartásba vételi eljárás lehetővé tétele érdekében azért, hogy a különféle értékesítési 
csatornák nyilvántartásba vételi eljárása tekintetében arányos megközelítést lehessen 
alkalmazni. Az eredeti megfogalmazás („fő fedezet”) nem egyértelmű, és azt a jogalkotási 
javaslatban semmilyen egyértelmű fogalommeghatározás nem támasztja alá.

Módosítás 61
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
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Az IMD I. irányelv alapján 
nyilvántartásba vett közvetítőknek nem 
kell ismételten nyilvántartásba vetetniük
magukat az IMD II. alapján.

Or. en

Indokolás

A korábbi irányelv alapján már nyilvántartásba vett, valamint az új irányelvben szereplő 
képzéssel és tapasztalattal kapcsolatos követelményeknek megfelelő közvetítőket a felesleges 
adminisztratív teher elkerülése érdekében automatikusan nyilvántartásba kell venni.

Módosítás 62
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Valamely biztosítási közvetítő akkor 
működik a letelepedés szabadsága 
alapján, ha egy fogadó tagállamban 
határozatlan időtartam során, az adott 
tagállamban való állandó jelenlét révén 
folytatja tevékenységét.

Or. en

Módosítás 63
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvántartásban szereplő biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők biztosítás- és 
viszontbiztosítás-közvetítési tevékenységet 
az Unióban mind a letelepedés, mind a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága 
értelmében kezdhetnek és folytathatnak. 
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Or. en

Módosítás 64
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 4 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A nyilvántartásba vett biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítő akkor végez 
biztosítási közvetítési tevékenységet a 
„szolgáltatásnyújtás szabadsága” 
értelmében, ha: 
a) olyan biztosításikötvény-jogosult 
számára vagy javára végez biztosítás- és 
viszontbiztosítás-közvetítést, aki a 
közvetítő székhely szerinti tagállamától 
eltérő tagállamban rendelkezik lakóhellyel 
vagy ott telepedett le;
b) a biztosítás tárgyát képező bármely 
kockázat helye a közvetítő székhely 
szerinti tagállamától eltérő tagállamban 
található;
c) megfelel a 6. cikk (1) és (4) 
bekezdésének.

Or. en

Módosítás 65
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a biztosítási közvetítő központi 
ügyvezetésének helye egy másik 
tagállamban van, akkor a szóban forgó 
másik tagállam illetékes hatósága 
megállapodhat a székhely szerinti tagállam 

(1) Valamennyi tagállam megköveteli, 
hogy:
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illetékes hatóságával, hogy a székhely 
szerinti tagállam illetékes hatóságaként lép 
fel az ezen irányelv VI., VII. és VIII. 
fejezetében meghatározott kötelezettségek 
tekintetében. Egy ilyen megállapodás 
esetében a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a 
biztosítási közvetítőt és az EBFH-t.

a) bármely jogi személy biztosítási 
közvetítő székhelye ugyanabban a 
tagállamban legyen, ahol a létesítő okirat 
szerinti székhelye, valamint hogy 
ténylegesen ott működjön;
b) a jogi személyiséggel nem rendelkező 
bármely biztosítási közvetítő, illetve 
bármely biztosítási közvetítő, amely ugyan
jogi személy, de nemzeti joga értelmében 
nem rendelkezik létesítő okirat szerinti 
székhellyel, abban a tagállamban 
rendelkezzen székhellyel, amelyben 
ténylegesen tevékenységet folytat.
Ha a biztosítási közvetítő központi 
ügyvezetésének helye egy másik 
tagállamban van, akkor a szóban forgó 
másik tagállam illetékes hatósága 
megállapodhat a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatóságával, hogy a székhely 
szerinti tagállam illetékes hatóságaként lép 
fel az ezen irányelv VI., VII. és VIII. 
fejezetében meghatározott kötelezettségek 
tekintetében. Egy ilyen megállapodás 
esetében a székhely szerinti tagállam 
illetékes hatósága haladéktalanul értesíti a 
biztosítási közvetítőt és az EBFH-t.

Or. en

Módosítás 66
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a fogadó tagállam okkal 
feltételezi, hogy a területén a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján 
vagy egy telephely révén tevékenykedő 
biztosítási vagy viszontbiztosítási közvetítő 
nem teljesíti az ebben az irányelvben 
meghatározott bármely kötelezettségét, 
ezeket a megállapításokat továbbítja a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága számára, amely megfelelő 
intézkedéseket hoz. Abban az esetben, ha a 
székhely szerinti tagállam illetékes 
hatósága által hozott intézkedések ellenére 
a biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítő továbbra is olyan módon 
tevékenykedik, ami egyértelműen káros a 
fogadó tagállam fogyasztói érdekeire vagy 
a biztosítási vagy viszontbiztosítási piacok 
megfelelő működésére, akkor a biztosítási 
vagy viszontbiztosítási közvetítővel 
szemben az alábbi intézkedéseket kell 
érvényesíteni:

(3) Amennyiben a fogadó tagállam okkal 
feltételezi, hogy a területén a 
szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján 
vagy egy telephely révén tevékenykedő 
biztosítási vagy viszontbiztosítási közvetítő 
nem teljesíti az ebben az irányelvben 
meghatározott bármely kötelezettségét, és 
amennyiben a fogadó tagállam ezen 
irányelv alapján nem rendelkezik 
jogkörrel, hogy az ilyen jogsértésekre 
válaszul intézkedjen, ezeket a 
megállapításokat továbbítja a székhely 
szerinti tagállam illetékes hatósága 
számára, amely megfelelő intézkedéseket 
hoz. Abban az esetben, ha a székhely 
szerinti tagállam illetékes hatósága által 
hozott intézkedések ellenére a biztosítási 
vagy viszontbiztosítási közvetítő továbbra 
is olyan módon tevékenykedik, ami 
egyértelműen káros a fogadó tagállam 
fogyasztói érdekeire vagy a biztosítási 
vagy viszontbiztosítási piacok megfelelő 
működésére, akkor a biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítővel szemben az 
alábbi intézkedéseket kell érvényesíteni:

Or. en

Módosítás 67
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam, tekintettel az adott biztosítás-
és viszontbiztosítás-közvetítői 
tevékenységre és a közvetített termékekre, 
kiigazíthatja az ismeretek és a képességek 
terén megkövetelt feltételeket, különösen 
akkor, ha a közvetítő fő szakmai 
tevékenysége más, mint a biztosítási 

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

közvetítés.

Az e cikkben szereplő képzési és nyomon 
követési követelmények nem közvetlenül 
azokra a közvetítőkre vonatkoznak, akik 
kiegészítő jelleggel nyújtanak biztosítási 
közvetítést, hanem azokra a biztosítókra és 
más közvetítőkre, akik felelőssége mellett
tevékenykednek, és akik maguk teljesítik 
ezeket a kötelezettségeket.
A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a 
3. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdésében említett esetekben a 
biztosítónak vagy a közvetítőnek 
ellenőriznie kell azt, hogy a közvetítők 
ismeretei és képességei megfelelnek-e az e 
bekezdés első albekezdésében 
meghatározott kötelezettségeknek, és 
szükség esetén az ilyen közvetítők számára 
képzést kell nyújtani, amely megfelel a 
közvetítő által értékesítendő termékekkel 
kapcsolatos követelményeknek.

Or. en

Indokolás

A szakmai követelmények módosulásakor a kötvényt jegyző biztosító nemcsak hogy teljes 
felelősséget vállal a közvetítő tevékenységeiért, hanem a tevékenységét járulékos jelleggel 
végző közvetítő képzéséért és nyomon követéséért is felelősséggel tartozik.
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Módosítás 68
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A biztosítási és viszontbiztosítási 
közvetítőknek olyan szakmai 
felelősségbiztosítással kell rendelkezniük

illetve az alábbiakkal kapcsolatos más 
egyenértékű kezességet kell biztosítaniuk:
– az általuk végzett közvetítés mértéke;
– a biztosítási közvetítés képezi-e fő 
szakmai tevékenységüket; és
– az általuk közvetített termékek 
összetettsége.
A szakmai felelősségbiztosítás az Unió 
egész területére érvényes, kezességet nyújt
a szakmai hanyagságból eredő felelősség 
esetére, amely minden követelés 
tekintetében eléri a legalább 1 120 000 
euró, az évenkénti összes követelés 
tekintetében az 1 680 000 euró összeget, 
kivéve ha az ilyen biztosítást vagy hasonló 
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biztosítékot olyan biztosító, 
viszontbiztosító vagy más olyan 
vállalkozás nyújtja, amelynek nevében a 
biztosítási, vagy viszontbiztosítási 
közvetítő eljár, vagy amely tekintetében a 
biztosítási vagy viszontbiztosítási közvetítő 
az eljárásra felhatalmazással rendelkezik, 
vagy ha az ilyen vállalkozás teljes 
felelősséget vállal a közvetítő 
cselekményeiért.

Or. en

Indokolás

Némi arányosságot kellene alkalmazni a biztosítási termékek összetettsége és a közvetítők 
felelősségbiztosítása között. A „biztosíték” kifejezés ugyancsak szűk értelmű jogi kifejezés, 
amelyet úgy kell módosítani, hogy magában foglalja az ennek megfelelő más eszközöket is, pl.
lehetővé tegye a kezességet (németül: Bürgschaft).

Módosítás 69
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBFH szabályozási technikaistandard-
tervezeteket dolgoz ki, amelyek kiigazítják 
a (3) és a (4) bekezdésben említett, 
euróban megadott alapösszeget az említett 
indexnek az irányelv hatálybalépése és az 
első felülvizsgálat időpontja közötti 
időszakban vagy az előző felülvizsgálat 
időpontja és az új felülvizsgálat közötti 
időszakban bekövetkezett százalékos 
változásának megfelelően, a legközelebbi 
euróban megadott összegre kerekítve.

törölve

Or. en

Indokolás

A nemzeti piacok ugyancsak eltérő jellemzői miatt teljes egészében helyénvaló, hogy a 
székhely szerinti tagállamok határozzák meg a szakmai standardok megkövetelt szintjét.
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Módosítás 70
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBFH szabályozási technikaistandard-
tervezeteket dolgoz ki, amelyek kiigazítják 
a (3) és a (4) bekezdésben említett, 
euróban megadott alapösszeget az említett 
indexnek az irányelv hatálybalépése és az 
első felülvizsgálat időpontja közötti 
időszakban vagy az előző felülvizsgálat 
időpontja és az új felülvizsgálat közötti 
időszakban bekövetkezett százalékos 
változásának megfelelően, a legközelebbi 
euróban megadott összegre kerekítve.

törölve

Or. en

Módosítás 71
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBFH az ezen irányelv 
hatálybalépésének napjától számított öt 
éven belül benyújtja a Bizottsághoz ezeket 
a szabályozási technikaistandard-
tervezeteket, majd a következő 
felülvizsgálatokat az előző felülvizsgálat 
időpontjától számított öt éven belül.

törölve

Or. en

Indokolás

A Malcolm Harbour által a 8. cikkre vonatkozóan előterjesztett módosításokkal 
összefüggésben értelmezendő módosítás
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Módosítás 72
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBFH az ezen irányelv 
hatálybalépésének napjától számított öt 
éven belül benyújtja a Bizottsághoz ezeket 
a szabályozási technikaistandard-
tervezeteket, majd a következő 
felülvizsgálatokat az előző felülvizsgálat 
időpontjától számított öt éven belül.

törölve

Or. en

Módosítás 73
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett végrehajtási 
technikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

törölve

Or. en

Indokolás

A Malcolm Harbour által a 8. cikkre vonatkozóan előterjesztett módosításokkal 
összefüggésben értelmezendő módosítás

Módosítás 74
Catherine Stihler
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 7 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap az első 
albekezdésben említett végrehajtási 
technikai standardoknak az 
1094/2010/EU rendelet 15. cikkével 
összhangban történő elfogadására.

törölve

Or. en

Módosítás 75
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) a közvetítő e cikk (1) bekezdésében 
említett, megfelelő ismereteinek és 
képességeinek fogalmát az ügyfélnek 
nyújtott biztosítási közvetítés tekintetében;
b) a biztosítási közvetítés folytatása 
tekintetében mindenekelőtt a szükséges 
képzettségi szint, tapasztalatok és 
készségek meghatározásának megfelelő 
kritériumait;
c) azokat az intézkedéseket, amelyek 
megtétele a biztosítási közvetítőktől vagy a 
biztosítóktól ésszerűen elvárható ahhoz, 
hogy folyamatos szakmai továbbképzés 
keretében frissítsék ismereteiket és 
képességeiket annak érdekében, hogy 
megfelelő szintű teljesítményt tudjanak 
fenntartani.
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Or. en

Módosítás 76
Mitro Repo

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) a közvetítő e cikk (1) bekezdésében 
említett, megfelelő ismereteinek és 
képességeinek fogalmát az ügyfélnek 
nyújtott biztosítási közvetítés tekintetében;
b) a biztosítási közvetítés folytatása 
tekintetében mindenekelőtt a szükséges 
képzettségi szint, tapasztalatok és 
készségek meghatározásának megfelelő 
kritériumait;
c) azokat az intézkedéseket, amelyek 
megtétele a biztosítási közvetítőktől vagy a 
biztosítóktól ésszerűen elvárható ahhoz, 
hogy folyamatos szakmai továbbképzés 
keretében frissítsék ismereteiket és 
képességeiket annak érdekében, hogy 
megfelelő szintű teljesítményt tudjanak 
fenntartani.

Or. fi

Indokolás

A nemzeti képzési gyakorlatokra és nemzeti képzési követelményekre vonatkozó részletesebb 
szabályok megállapításával kapcsolatos döntéseket nemzeti szinten kell meghozni, nem a 
Bizottságnak.

Módosítás 77
Othmar Karas, Andreas Schwab
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) a közvetítő e cikk (1) bekezdésében 
említett, megfelelő ismereteinek és 
képességeinek fogalmát az ügyfélnek 
nyújtott biztosítási közvetítés tekintetében;
b) a biztosítási közvetítés folytatása 
tekintetében mindenekelőtt a szükséges 
képzettségi szint, tapasztalatok és 
készségek meghatározásának megfelelő 
kritériumait;
c) azokat az intézkedéseket, amelyek 
megtétele a biztosítási közvetítőktől vagy a 
biztosítóktól ésszerűen elvárható ahhoz, 
hogy folyamatos szakmai továbbképzés 
keretében frissítsék ismereteiket és 
képességeiket annak érdekében, hogy 
megfelelő szintű teljesítményt tudjanak 
fenntartani.

Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 290. cikkének megfelelően a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok célja, hogy 
valamely jogalkotási szöveg nem alapvető szempontjaival foglalkozzanak. A szakmai 
követelmények azonban egyértelműen alapvető fontosságúk e jogalkotási aktus 
szempontjából. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok – ahelyett, hogy ezt az irányelvet a 
minimális harmonizációt szolgáló eszközzé tennék – bizonyos szempontokat maximális 
harmonizációt szolgáló eszköz révén igazítanának ki. E javaslat 8. cikkének (1) bekezdése 
értelmében a tagállamoknak kell meghatározniuk azokat a megfelelő ismereteket és 
adottságokat, amelyekkel a biztosítási közvetítőnek rendelkeznie kell.

Módosítás 78
Malcolm Harbour
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják olyan 
megfelelő, hatékony, pártatlan és független 
panasztételi és jogorvoslati eljárások 
kialakítását, amelyek a biztosításközvetítők 
és az ügyfelek, valamint a biztosítók és az 
ügyfelek közötti viták nem bírósági úton 
történő rendezését szolgálják, felhasználva 
e célra – adott esetben – a már létező 
testületeket. 

Or. en

Indokolás

A javaslattervezet alapvető mértékben ásná alá a fogyasztóvédelmet annak megkövetelésével, 
hogy az alternatív vitarendezési döntések ne legyenek a cégekre nézve kötelező erejűek. Ha a 
cégek nem szembesülnek azzal a kockázattal, hogy ezek esetleg kötik őket, a mediáció révén 
létrejött egyezség megkötésére irányuló késztetésük ugyancsak mérséklődik. E módosítások 
azt javasolják, hogy a 13. cikkben szereplő, az alternatív vitarendezési döntési rendszereket 
érintő valamennyi feltételt hagyjanak el. Ez rugalmasságot biztosít majd a tagállamoknak 
ahhoz, hogy a piacuk és jogrendszerük sajátosságainak megfelelő alternatív vitarendezési 
szabályokat fogadjanak el.

Módosítás 79
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják olyan 
megfelelő, hatékony, pártatlan és független 
panasztételi és jogorvoslati eljárások 
kialakítását, amelyek a biztosításközvetítők 
és az ügyfelek, valamint a biztosítók és az 

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

ügyfelek közötti viták nem bírósági úton 
történő rendezését szolgálják, felhasználva 
e célra – adott esetben – a már létező 
testületeket.

Or. en

Módosítás 80
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A tagállamok biztosítják olyan 
megfelelő, hatékony, pártatlan és független 
panasztételi és jogorvoslati eljárások 
kialakítását, amelyek a biztosításközvetítők 
és az ügyfelek, valamint a biztosítók és az 
ügyfelek közötti viták nem bírósági úton 
történő rendezését szolgálják, felhasználva 
e célra – adott esetben – a már létező 
testületeket.

Or. en

Indokolás

A bíróságon kívüli vitarendezés tekintetében mind a közvetítők és biztosítók, mind pedig az 
ügyfelek számára jogorvoslati eljárásokat kell létrehozni. E rendelkezésnek összhangban kell 
állnia az alternatív vitarendezésről szóló irányelvre irányuló újabb keletű 
kezdeményezésekkel.
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Módosítás 81
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eljárás eredménye nem kötelező 
érvényű döntés;

törölve

Or. en

Indokolás

A Malcolm Harbour által a 13. cikkre vonatkozóan előterjesztett módosításokkal 
összefüggésben értelmezendő módosítás.

Módosítás 82
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eljárás eredménye nem kötelező 
érvényű döntés;

törölve

Or. en

Módosítás 83
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eljárás eredménye nem kötelező 
érvényű döntés;

törölve

Or. en
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Módosítás 84
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Amennyiben valamely fogyasztó egy 
biztosítási közvetítővel vagy biztosítóval 
szemben az ezen irányelv alapján 
megállapított jogokkal vagy 
kötelezettségekkel kapcsolatos jogvita 
tekintetében a nemzeti jogban 
megállapított alternatív vitarendezési 
eljárást indít, a biztosítási közvetítő vagy
biztosító köteles részt venni az eljárásban.
Ezen irányelv alkalmazásában az illetékes 
hatóságok a hatályos uniós irányelvekben 
vagy rendeletekben megengedett 
mértékben együttműködnek egymással, 
valamint a fent említett, bíróságon kívüli 
panasztételi és jogorvoslati eljárásokért 
felelős szervezetekkel. 

Or. en

Módosítás 85
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A Malcolm Harbour által a 13. cikkre vonatkozóan előterjesztett módosításokkal 
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összefüggésben értelmezendő módosítás.

Módosítás 86
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 87
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 88
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Indokolás

A Malcolm Harbour által a 13. cikkre vonatkozóan előterjesztett módosításokkal 
összefüggésben értelmezendő módosítás.

Módosítás 89
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 90
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 91
Malcolm Harbour

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

d) az eljárás ingyenes vagy csekély 
költséggel jár;

törölve

Or. en

Indokolás

A Malcolm Harbour által a 13. cikkre vonatkozóan előterjesztett módosításokkal 
összefüggésben értelmezendő módosítás.

Módosítás 92
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az eljárás ingyenes vagy csekély 
költséggel jár;

törölve

Or. en

Módosítás 93
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az eljárás ingyenes vagy csekély 
költséggel jár;

törölve

Or. en

Módosítás 94
Malcolm Harbour
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A Malcolm Harbour által a 13. cikkre vonatkozóan előterjesztett módosításokkal 
összefüggésben értelmezendő módosítás.

Módosítás 95
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 96
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Módosítás 97
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A Malcolm Harbour által a 13. cikkre vonatkozóan előterjesztett módosításokkal 
összefüggésben értelmezendő módosítás.

Módosítás 98
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 99
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) kivételes esetben, amennyiben a helyzet
sürgőssége megköveteli, ideiglenes 

törölve
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intézkedésekre van lehetőség.

Or. en

Módosítás 100
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben valamely fogyasztó egy 
biztosítási közvetítővel vagy biztosítóval 
szemben az ezen irányelv alapján 
megállapított jogokkal vagy 
kötelezettségekkel kapcsolatos jogvita 
tekintetében a nemzeti jogban 
megállapított alternatív vitarendezési 
eljárást indít, a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító köteles részt venni az eljárásban.

Or. en

Indokolás

A Malcolm Harbour által a 13. cikkre vonatkozóan előterjesztett módosításokkal 
összefüggésben értelmezendő módosítás.

Módosítás 101
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv alkalmazásában az illetékes 
hatóságok a hatályos uniós irányelvekben 
vagy rendeletekben megengedett 
mértékben együttműködnek egymással, 
valamint a fent említett, bíróságon kívüli 
panasztételi és jogorvoslati eljárásokért 
felelős szervezetekkel.
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Or. en

Indokolás

A Malcolm Harbour által a 13. cikkre vonatkozóan előterjesztett módosításokkal 
összefüggésben értelmezendő módosítás.

Módosítás 102
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy ezek a 
testületek együttműködjenek a határon 
túlnyúló viták megoldásában.

törölve

Or. en

Módosítás 103
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy ezek a 
testületek együttműködjenek a határon 
túlnyúló viták megoldásában.

(2) A vállalkozások és fogyasztók közötti 
ügyletek tekintetében e testületek betartják
a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről szóló XXX/XXXX/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet.
Ezen irányelv alkalmazásában a 
tagállamok biztosítják, hogy a határokon 
átnyúló viták rendezése során e testületek 
és az illetékes hatóságok a hatályos uniós 
irányelvekben vagy rendeletekben 
megengedett mértékben 
együttműködjenek egymással, valamint a 
fent említett, bíróságon kívüli panasztételi 
és jogorvoslati eljárásokért felelős 
szervezetekkel.
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Or. en

Indokolás

A bíróságon kívüli vitarendezés tekintetében mind a közvetítők és biztosítók, mind pedig a 
fogyasztók számára jogorvoslati eljárásokat kell létrehozni. E rendelkezésnek összhangban 
kell állnia az alternatív vitarendezésről szóló irányelvre irányuló újabb keletű 
kezdeményezésekkel.

Módosítás 104
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett biztosítási 
közvetítők tájékoztassák a fogyasztókat 
azon alternatív vitarendezési szervezetek 
nevéről, címéről és weboldaláról, amelyek 
joghatósága alá tartoznak, és amelyek 
hatáskörrel rendelkeznek a köztük és a 
fogyasztók között esetlegesen felmerülő 
viták rendezésére. 

Or. en

Módosítás 105
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Az Unióban online és határokon 
átnyúló online értékesítést végző 
biztosítási közvetítők – adott esetben –
tájékoztatják a fogyasztókat az online 
vitarendezési platformtól és e-mail 
címükről. Ezt a tájékoztatást könnyen, 
közvetlenül, világosan látható helyen és 
állandóan elérhető módon el kell helyezni 
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a biztosítási közvetítők weboldalain, és 
amennyiben az ajánlatot e-mailben, vagy 
más elektronikus úton továbbított 
szöveges üzenet útján teszik, abban az 
üzenetben. A tájékoztatás magában foglal 
egy olyan elektronikus hivatkozást is, 
amely az online vitarendezési platform 
honlapjára mutat. A biztosítási közvetítők 
abban az esetben is tájékoztatják a 
fogyasztókat az online vitarendezési 
platformról, amikor panaszt nyújtanak be 
a közvetítőhöz, a biztosítási közvetítők 
által üzemeltetett fogyasztói panaszokat 
kezelő rendszerhez, vagy a vállalkozás 
ombudsmanjához. 

Or. en

Módosítás 106
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Csak akkor tekinthető úgy, hogy 
valamely biztosítási közvetítő független 
alapon nyújt tanácsadást, ha a közvetítő a 
fogyasztónak szóló tájékoztatásban 
feltüntette, hogy ez a helyzet.

Or. en

Indokolás

A szöveg az utolsó bekezdéssel annak egyértelművé tétele érdekében egészül ki, hogy nem 
szabad automatikusan úgy tekinteni, hogy a „nem szerződéses” közvetítők független alapon 
biztosítanak tanácsadást.

Módosítás 107
Olle Schmidt
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a tisztességes elemzés alapján ad-e 
tanácsot; vagy

i. a tisztességes és független elemzés 
alapján ad-e tanácsot; vagy

Or. en

Indokolás

A szöveg kiegészül a „független” szóval, mivel fontos, hogy az ügyfeleket megfelelően 
tájékoztassák a tanácsadás mivoltáról.

Módosítás 108
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. nincs szerződési kötelezettsége arra, 
hogy kizárólagosan egy vagy több biztosító 
számára fejtsen ki biztosításközvetítői 
üzleti tevékenységet, és nem a tisztességes 
elemzés alapján nyújt tanácsot. Ebben az 
esetben, az ügyfél kérésére meg kell adnia 
azon biztosítók nevét, amelyekkel üzleteket 
köthet és köt;

iii. nincs szerződési kötelezettsége arra, 
hogy kizárólagosan egy vagy több biztosító 
számára fejtsen ki biztosításközvetítői 
üzleti tevékenységet, és nem a tisztességes 
és független elemzés alapján nyújt 
tanácsot. Ebben az esetben, az ügyfél 
kérésére meg kell adnia azon biztosítók 
nevét, amelyekkel üzleteket köthet és köt;

Or. en

Indokolás

A szöveg kiegészül a „független” szóval, mivel fontos, hogy az ügyfeleket megfelelően 
tájékoztassák a tanácsadás mivoltáról.

Módosítás 109
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a biztosítási szerződéssel 
összefüggésben kapott javadalmazás 
jellege;

törölve

Or. en

Indokolás

Úgy tűnik, hogy ez a pont az e) pont ismétlése

Módosítás 110
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a biztosítási szerződéssel 
összefüggésben kapott javadalmazás 
jellege;

törölve

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 111
Othmar Karas, Andreas Schwab
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 112
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) a biztosítási szerződéssel kapcsolatban a 
díj forrása:
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i. a biztosítási kötvény jogosultja;
ii. a biztosító;
iii. valamely másik biztosítási közvetítő;
iv. az i., ii. és iii. kombinációja.

Or. xm

Indokolás

A díjazás átláthatóságának kérdését illetően vélhetőleg megfelelő megoldást biztosít az 
alkalmazott díjazási formát és a díj forrását feltüntető tájékoztatás.

Módosítás 113
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás biztosítani fogja a díjak ügyfelekkel való teljes mértékű közlését.

Módosítás 114
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az ügyfelektől nem szabad megtagadni a céges jutalékokkal kapcsolatos információkat, ha azt 
döntéshozatali folyamatuk részének tekintik, úgyhogy támogatjuk az EBFH (CEIOPS) azon 
tanácsát, hogy a Bizottság olyan megközelítést fogadjon el, amelynek értelmében az
ügyfeleknek „kérésre” tájékoztatást adnak a jutalékokról.

Módosítás 115
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. xm

Indokolás

A nem pénzügyi jellegű biztosítási termékekkel kapcsolatos szabályozásra való különös 
hivatkozással, mivel e termékek egyáltalán nem tartalmaznak befektetési elemet, a jutalékok 
pedig egyáltalán nem utalnak ezek teljesítményére, kérjük a rendelkezés törlését.

Módosítás 118
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en
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Indokolás

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.

Módosítás 119
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Amennyiben a közvetítő javadalmazása 
jutalék:

Or. en

Indokolás

Az ügyfelektől nem szabad megtagadni a céges jutalékokkal kapcsolatos információkat, ha azt 
döntéshozatali folyamatuk részének tekintik, úgyhogy támogatjuk az EBFH (CEIOPS) azon 
tanácsát, hogy a Bizottság olyan megközelítést fogadjon el, amelynek értelmében az
ügyfeleknek „kérésre” tájékoztatást adnak a jutalékokról.

Módosítás 120
Malcolm Harbour
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Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A tájékoztatási korlátozások különösen a változó munkavállalói javadalmazás esetén 
kritikusak. A bér- és prémiumstruktúrák ugyancsak eltérőek és gyakran bonyolultak, az
ügyfelek számára pedig esetleg ezek nehezen érthetők. Ezen túlmenően a közvetlen 
értékesítéssel összefüggésben fennálló esetleges összeférhetetlenség vitathatatlanul nem 
ugyanazt a fogyasztói kockázatot jelenti, mint amely a közvetítő útján történő értékesítésekkel 
összefüggésben áll fenn.

Módosítás 121
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. xm

Indokolás

Ez az információ nem nyújt meghatározó előnyt a szerződő fél számára a végső döntés 
meghozatala során, hanem – éppen ellenkezőleg – a szerződéskötést megelőző tovább 
információt jelent.
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Módosítás 122
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 123
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az ügyfél a biztosítási 
szerződéssel összefüggésben annak 
megkötése után teljesít fizetést, a biztosító 
vagy a közvetítő bármely ilyen kifizetésre 

törölve
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vonatkozóan megteszi az e cikk szerinti 
közzétételeket.

Or. xm

Indokolás

Ez az információ nem nyújt meghatározó előnyt a szerződő fél számára a végső döntés 
meghozatala során, hanem – éppen ellenkezőleg – a szerződéskötést megelőző tovább 
információt jelent.

Módosítás 124
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 125
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

Az IMD 2-nek egyértelmű és átfogó, elsődleges szöveggel kell rendelkeznie, ami ellentmond 
annak a logikának, hogy a Bizottságra hatásköröket ruháznak.

Módosítás 126
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 127
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 290. cikke értelmében a 17. cikk (5) bekezdésében előírt, felhatalmazáson alapuló 
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jogi aktusok célja, hogy valamely jogalkotási szöveg nem alapvető szempontjaival 
foglalkozzanak. A javadalmazás közlésének és kiszámításának/meghatározásának sajátos 
jellemzői azonban egyértelműen alapvető fontosságúk e jogalkotási aktus szempontjából. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok – ahelyett, hogy ezt az irányelvet a minimális 
harmonizációt szolgáló eszközzé tennék – bizonyos szempontokat maximális harmonizációt 
szolgáló eszköz révén igazítanának ki.

Módosítás 128
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely meghatározott szerződés 
megkötése előtt a biztosítási közvetítőnek –
ideértve a szerződéseseket – vagy a 
biztosítónak az ügyfél által adott 
tájékoztatás alapján az alábbiakat 
azonosítania kell:

(1) Bármely meghatározott szerződés 
megkötése előtt a biztosítási közvetítőnek –
ideértve a szerződéseseket – vagy a 
biztosítónak az ügyfél által adott 
tájékoztatás alapján az alábbiakat kell
meghatároznia:

Or. en

Módosítás 129
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Bármely meghatározott szerződés 
megkötése előtt a biztosítási közvetítőnek –
ideértve a szerződéseseket – vagy a 
biztosítónak az ügyfél által adott 
tájékoztatás alapján az alábbiakat 
azonosítania kell:

(1) Bármely meghatározott szerződés 
megkötése előtt a biztosítási közvetítőnek –
ideértve a szerződéseseket – vagy a 
biztosítónak az ügyfél által adott, illetve az 
ügyfélre vonatkozó tájékoztatás alapján az 
alábbiakat azonosítania kell:

Or. en
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Módosítás 130
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 131
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor a biztosítási közvetítő vagy a 
biztosító arról tájékoztatja az ügyfelet, 
hogy tisztességes elemzés alapján ad 
tanácsot, akkor ahhoz, hogy a szakmai 
követelményeknek megfelelően tehessen 
ajánlatot egy olyan biztosítási szerződés 
tekintetében, amely megfelel az ügyfél 
szükségleteinek, köteles olyan tanácsot 
adni, amely a piacon elérhető biztosítási 
szerződések elég nagy számának 
elemzésén alapul.

(3) Amikor a biztosítási közvetítő arról 
tájékoztatja az ügyfelet, hogy tisztességes 
elemzés alapján ad tanácsot, akkor ahhoz, 
hogy a szakmai követelményeknek 
megfelelően tehessen ajánlatot egy olyan 
biztosítási szerződés tekintetében, amely 
megfelel az ügyfél szükségleteinek, köteles 
olyan tanácsot adni, amely a piacon 
elérhető biztosítási szerződések elég nagy 
számának elemzésén alapul.

Or. xm

Indokolás

Kérjük a biztosítóra való hivatkozás azon részben való törlését, amelyben független biztosítási 
vélemények nyújtását írja elő a biztosító részéről az ügyfelek felé, mivel nyilvánvalóan 
ellentmondásos feltételekről van szó.
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Módosítás 132
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor a biztosítási közvetítő vagy a 
biztosító arról tájékoztatja az ügyfelet, 
hogy tisztességes elemzés alapján ad
tanácsot, akkor ahhoz, hogy a szakmai 
követelményeknek megfelelően tehessen 
ajánlatot egy olyan biztosítási szerződés 
tekintetében, amely megfelel az ügyfél 
szükségleteinek, köteles olyan tanácsot 
adni, amely a piacon elérhető biztosítási 
szerződések elég nagy számának 
elemzésén alapul.

(3) Amikor a biztosítási közvetítő vagy a 
biztosító arról tájékoztatja az ügyfelet, 
hogy tisztességes elemzés alapján nyújt
tanácsot, akkor ahhoz, hogy a szakmai 
követelményeknek megfelelően tehessen 
ajánlatot egy olyan biztosítási szerződés 
tekintetében, amely megfelel az ügyfél 
szükségleteinek, köteles olyan tanácsot 
nyújtani, amely a piacon elérhető 
biztosítási szerződések elég nagy számának 
elemzésén alapul.

Or. en

Módosítás 133
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A szerződés megkötését megelőzően, 
függetlenül attól, hogy sor került-e 
tanácsadásra, a biztosításközvetítő vagy a 
biztosító – figyelembe véve a biztosítási 
termékek összetettségét és az ügyfél típusát 
– érthető formában tájékoztatást nyújt az 
ügyfélnek a biztosítási termékről, ami 
alapján megalapozott döntést tud hozni. A 
tájékoztatást szabványosított információs 
adatlapon kell nyújtani, egyszerűen 
megfogalmazva, és annak tartalmaznia 
kell a biztosítási szerződésre vonatkozó 
legfontosabb információkat.

Or. en
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Módosítás 134
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
E cikk rendelkezéseit nem kell alkalmazni 
a biztosítási közvetítést végző azon 
személyekre, akik ezt a tevékenységet 
biztosítási befektetési termékek alábbiak 
általi értékesítése kapcsán végzik:
a) biztosítási közvetítő;
b) biztosító.

Or. en

Indokolás

A biztosítási befektetési termékek értékesítésével összefüggő biztosítási közvetítéssel a VII. 
fejezet már foglalkozik. Ezenfelül erre már vonatkozik az ehhez kapcsolódó megfelelőségi és 
alkalmassági vizsgálat, amelyekkel a 25. cikk foglalkozik. E szabályokat ezért nem szabad 
megismételni.

Módosítás 135
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 136
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A biztosítási közvetítők 
vonatkozásában szigorúbb 
rendelkezéseket fenntartó vagy elfogadó 
tagállamok biztosítják, hogy ezek a 
rendelkezések tartsák tiszteletben az 
egyenlő versenyfeltételekre vonatkozó 
elveket, valamint hogy az e 
rendelkezésekből eredő adminisztratív 
teher arányos legyen a fogyasztóvédelmi 
előnyökhöz viszonyítva.

Or. en

Módosítás 137
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok lehetővé teszik a 
csomagban történő értékesítést, de az 
árukapcsolást nem.

törölve

Or. en

Indokolás

Nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a biztosítási termékek kapcsolása tilalmának 
támogatása sérelmet okozna az ügyfél számára, mivel ezek a javaslatok nem képezték a 
Bizottság IMD-vel kapcsolatban folytatott konzultációjának és hatásvizsgálatának részét.
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Módosítás 138
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok lehetővé teszik a 
csomagban történő értékesítést, de az 
árukapcsolást nem.

(1) A tagállamok nem engedik meg a belső 
piacon az üzleti vállalkozások 
fogyasztókkal szemben folytatott 
tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatairól szóló, 2005. május 11-i 
2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben meghatározott tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlatokat.

Or. en

Módosítás 139
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok lehetővé teszik a 
csomagban történő értékesítést, de az 
árukapcsolást nem.

(1) A tagállamok lehetővé tehetik a 
csomagban történő értékesítést, de az 
árukapcsolást nem.

Or. en

Módosítás 140
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben valamely biztosítási 
szolgáltatás vagy termék felajánlása másik 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 

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

biztosító vagy adott esetben a biztosítási 
közvetítő tájékoztatja az ügyfelet arról, 
hogy lehetőség van-e a csomag elemeinek 
külön történő megvásárlására, valamint 
tájékoztatást nyújt a közvetítésével vagy 
általa értékesített egyes elemek költségeiről 
és díjairól.

Or. en

Indokolás

Ez a megfogalmazás összehangolja a javaslatot a MiFID-ben alkalmazott megközelítéssel.

Módosítás 141
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Csomagban történő értékesítés esetén a 
biztosító vagy adott esetben a biztosítási 
közvetítő tájékoztatja az ügyfelet arról, 
hogy lehetőség van-e a csomag elemeinek 
külön történő megvásárlására, és ha erre 
lehetőség van, akkor az ügyfél kérésére 
tájékoztatást nyújt a közvetítésével vagy 
általa értékesített egyes elemek költségeiről 
és díjairól.

Or. en

Indokolás

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.
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Módosítás 142
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A 21. cikkhez javasolt változtatásokra tekintettel erre már nincs szükség.

Módosítás 143
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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iránymutatásokat.

Or. en

Módosítás 144
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
7 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

TOVÁBBI FOGYASZTÓVÉDELMI 
ELŐÍRÁSOK A BIZTOSÍTÁSI 
BEFEKTETÉSI TERMÉKEKKEL 
KAPCSOLATBAN

FOGYASZTÓVÉDELMI ELŐÍRÁSOK A 
BIZTOSÍTÁSI BEFEKTETÉSI 
TERMÉKEKKEL KAPCSOLATBAN

Or. en

Módosítás 145
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a fejezet a biztosítási közvetítésre 
vonatkozó további előírásokat hoz létre, 
amennyiben azt biztosítási befektetési 
termékek alábbiak általi értékesítése 
kapcsán:

Ez a fejezet a biztosítási befektetési 
termékek alábbiak általi értékesítése 
tekintetében a VI. fejezet 15–18. cikkének 
helyébe lép:

Or. xm

Indokolás

Az IMD 2-ben egyértelművé kell tenni, hogy a biztosítási befektetési termékek értékesítésére 
nem kell valamennyi további magatartási szabálynak vonatkoznia, mivel ezek szigorúbb
szabályok a MiFID hatálya alá tartozó termékek értékesítési gyakorlatait szabályozó 
rendelkezésekhez képest.
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Módosítás 146
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 23. cikk (1) és (2) bekezdése vonatkozik 
továbbá a biztosítási közvetítőkre és
biztosítókra, ha valamennyi biztosítási 
termékkel kapcsolatban végeznek 
biztosítási közvetítést.

Or. en

Indokolás

A Malcolm Harbour által a 17. cikkel kapcsolatban előterjesztett módosítások értelmében a 
javadalmazással kapcsolatos tájékoztatás csekély jelentőséggel bír az összeférhetetlenség 
kezelésekor. Ez a 23. cikk összeférhetetlenségi szabályait valamennyi biztosítási termékre 
kiterjeszti.

Módosítás 147
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 23. cikk (1) és (2) bekezdése vonatkozik 
továbbá a valamennyi biztosítási 
termékkel kapcsolatban biztosítási 
közvetítést végző biztosítási közvetítőkre és 
biztosítókra is.

Or. en

Indokolás

Az összeférhetetlenségi szabályoknak valamennyi biztosítási termékre vonatkozniuk kell.

Módosítás 148
Catherine Stihler
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Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 23. cikk (1) és (2) bekezdése vonatkozik 
továbbá a biztosítási közvetítőkre és 
biztosítókra, ha valamennyi biztosítási 
termékkel kapcsolatban végeznek 
biztosítási közvetítést. 

Or. en

Módosítás 149
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 23., 24. és 25. cikkben 
említett fogyasztóvédelmi követelmények 
tekintetében szigorúbb rendelkezéseket is 
fenntarthatnak vagy elfogadhatnak, 
feltéve hogy ezek a rendelkezések 
megfelelnek az uniós jognak. Az EÉPH és 
az EBFH együttműködik a lakossági 
befektetési termékek – akár a MiFID II., 
akár az ezen irányelv hatálya alá tartozó –
üzletviteli standardjai lehető legnagyobb 
összhangjának iránymutatásokkal történő 
elérése érdekében.

Or. en

Indokolás

A Malcolm Harbour által a 17. cikkel kapcsolatban előterjesztett módosítások értelmében a 
javadalmazással kapcsolatos tájékoztatás csekély jelentőséggel bír az összeférhetetlenség 
kezelésekor. Ez a 23. cikk összeférhetetlenségi szabályait valamennyi biztosítási termékre 
kiterjeszti.
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Módosítás 150
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 23., 24. és 25. cikkben 
említett fogyasztóvédelmi követelmények 
tekintetében szigorúbb rendelkezéseket is 
fenntarthatnak vagy elfogadhatnak, 
feltéve hogy ezek a rendelkezések 
megfelelnek az uniós jognak. Az EÉPH és 
az EBFH együttműködik a lakossági 
befektetési termékek – akár a MiFID II., 
akár az ezen irányelv hatálya alá tartozó –
üzletviteli standardjai lehető legnagyobb 
összhangjának iránymutatásokkal történő 
elérése érdekében. 

Or. en

Módosítás 151
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 23., 24. és 25. cikkben 
említett fogyasztóvédelmi követelmények 
tekintetében szigorúbb rendelkezéseket is 
fenntarthatnak vagy elfogadhatnak, 
feltéve hogy ezek a rendelkezések 
megfelelnek az uniós jognak.

Or. en

Indokolás

Az összeférhetetlenségi szabályoknak valamennyi biztosítási termékre vonatkozniuk kell.
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Módosítás 152
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a biztosítási közvetítő 
vagy biztosító által a 1(5), 16. és 17. 
cikknek megfelelően tett lépések nem 
elegendőek annak ésszerű bizonyossággal 
történő biztosítására, hogy megelőzzék az 
ügyfelek vagy potenciális ügyfelek érdekei 
összeférhetetlenségből eredő sérülésének 
a kockázatát, akkor a biztosítási 
közvetítőnek vagy biztosítónak az ügyfél 
nevében folytatott üzleti tevékenység 
megkezdése előtt egyértelműen 
tájékoztatnia kell az ügyfelet az 
összeférhetetlenség általános jellegéről 
vagy forrásáról.

(2) A biztosítási közvetítők és a biztosítók 
hatékony szervezeti és igazgatási 
eljárásokat tartanak fenn és működtetnek 
a célból, hogy minden ésszerű lépést 
megtegyen annak érdekében, hogy az 
összeférhetetlenségek ne érintsék 
kedvezőtlenül fogyasztóinak érdekeit.

Or. en

Indokolás

A szövegnek a MiFID-hez való igazítását szolgáló módosítás.

Módosítás 153
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a biztosítási közvetítő 
vagy biztosító által a 1(5), 16. és 17. 
cikknek megfelelően tett lépések nem 
elegendőek annak ésszerű bizonyossággal 
történő biztosítására, hogy megelőzzék az 
ügyfelek vagy potenciális ügyfelek érdekei 
összeférhetetlenségből eredő sérülésének a 
kockázatát, akkor a biztosítási közvetítőnek 
vagy biztosítónak az ügyfél nevében 

(2) A biztosítási közvetítők és a biztosítók 
hatékony szervezeti és igazgatási 
eljárásokat tartanak fenn és működtetnek 
a célból, hogy minden ésszerű lépést 
megtegyenek annak érdekében, hogy az 
összeférhetetlenségek ne érintsék 
kedvezőtlenül fogyasztóinak érdekeit. 
Amennyiben a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító által tett lépések nem elegendőek 
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folytatott üzleti tevékenység megkezdése 
előtt egyértelműen tájékoztatnia kell az 
ügyfelet az összeférhetetlenség általános 
jellegéről vagy forrásáról.

annak ésszerű bizonyossággal történő 
biztosítására, hogy megelőzzék az ügyfelek 
vagy potenciális ügyfelek érdekei 
összeférhetetlenségből eredő sérülésének a 
kockázatát, akkor a biztosítási közvetítőnek 
vagy biztosítónak egyértelműen 
tájékoztatnia kell az ügyfelet az 
összeférhetetlenség általános jellegéről 
és/vagy forrásáról, valamint az e 
kockázatok mérséklése céljából megtett 
lépésekről.

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a biztosítási befektetési termékekre vonatkozó értékesítési 
standardok konzisztensek legyenek, függetlenül attól, hogy pénzügyi eszközökről vagy 
biztosítási befektetési termékekről van szó. Ez elősegíti a zavarok és az esetleges szabályozási 
arbitrázs csökkentését, ugyanakkor megerősíti a biztosítási kötvény jogosultjának védelmét. 
Ennélfogva fontos, hogy az IMD2 szövege tükrözze a MiFID szövegét.

Módosítás 154
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közlésnek:
a) tartós adathordozó segítségével kell 
történnie; és
b) elegendő adatot kell tartalmaznia, 
figyelembe véve az ügyfél jellegét, hogy az 
ügyfél tájékozott döntést tudjon hozni 
azzal a szolgáltatással kapcsolatban, 
amellyel összefüggésben az 
összeférhetetlenség felmerül.

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a biztosítási befektetési termékekre vonatkozó értékesítési 
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standardok konzisztensek legyenek, függetlenül attól, hogy ezek pénzügyi eszközökről vagy 
biztosítási befektetési termékekről van szó. Ez elősegíti a zavarok és az esetleges szabályozási 
arbitrázs csökkentését, ugyanakkor megerősíti a biztosítási kötvény jogosultjának védelmét. 
Ennélfogva fontos, hogy az IMD2 szövege tükrözze a MiFID szövegét.

Módosítás 155
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják, hogy a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
ügyfelekkel vagy azok számára történő 
folytatása során a biztosítási közvetítő 
vagy biztosító becsületes, tisztességes és 
szakszerű módon tevékenykedjen az 
ügyfelek legjobb érdekében, különösen az 
ebben és a 2(5) cikkben meghatározott 
elveknek megfelelően.

törölve

Or. en

Indokolás

Az 1. cikk (5) bekezdésének megismétlése.

Módosítás 156
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 24. és 25. cikkben szereplő 
tájékoztatási követelményeket arányosan 
kell végrehajtani, figyelemmel arra, hogy 
az ügyfél a mellékletben meghatározott 
szakmai ügyfél-e.

Or. en
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Indokolás

A 24. cikkhez javasolt változtatások iránymutatással szolgálnak e cikkek szakmai ügyfelek 
tekintetében történő alkalmazására vonatkozóan, más módosítások pedig összhangba hozzák 
a szöveget a MiFID II-ben alkalmazott jelenlegi megközelítéssel.

Módosítás 157
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az 1. cikk (5) bekezdésének megismétlése.

Módosítás 158
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a biztosítási közvetítő vagy biztosító és 
szolgáltatásai. Tanácsadás nyújtásakor a 
tájékoztatásnak meg kell adnia, hogy a 
tanácsadást független alapon adták-e, 
széles körű vagy korlátozottabb 
piacelemzésen alapul-e, és meg kell adni, 
hogy a biztosítási közvetítő vagy biztosító 

a) a biztosítási közvetítő vagy biztosító és 
szolgáltatásai.
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folyamatos értékelést fog-e adni az ügyfél 
számára a neki ajánlott biztosítási termék 
megfelelőségéről;

Or. en

Módosítás 159
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a biztosítási közvetítő vagy biztosító és 
szolgáltatásai. Tanácsadás nyújtásakor a 
tájékoztatásnak meg kell adnia, hogy a 
tanácsadást független alapon adták-e, 
széles körű vagy korlátozottabb 
piacelemzésen alapul-e, és meg kell adni, 
hogy a biztosítási közvetítő vagy biztosító 
folyamatos értékelést fog-e adni az ügyfél 
számára a neki ajánlott biztosítási termék 
megfelelőségéről;

a) a biztosítási közvetítő vagy biztosító és 
szolgáltatásai. Tanácsadás nyújtásakor a 
tájékoztatásnak meg kell adnia, hogy a 
tanácsadást független alapon adták-e, 
széles körű vagy korlátozottabb 
piacelemzésen alapul-e, és meg kell adni, 
hogy a biztosítási közvetítő vagy biztosító 
nyújtani fogja-e az ügyfél számára a 
legfrissebb információkat a neki ajánlott 
biztosítási termék megfelelőségéről;

Or. en

Indokolás

A folyamatos értékelés – azaz a biztosítási termékre és annak megfelelőségére vonatkozó 
ismétlődő és kötelező tanácsadás – aligha megvalósítható, míg a valamely termékre vagy 
szolgáltatásra vonatkozó legfrissebb információknak az ügyfél kérésére történő nyújtása 
szükségszerű szolgáltatás.

Módosítás 160
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítási termékek és javasolt 
befektetési stratégiák. Ennek megfelelő 

b) a tanácsot függetlenül nyújtják-e 
tisztességes piaci elemzés vagy a biztosító 
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iránymutatást és figyelmeztetést kell 
tartalmaznia az ilyen termékekbe történő 
befektetésekkel kapcsolatos kockázatok, 
illetve az adott befektetési stratégiák 
kapcsán; és

által kínált termékek elemzése alapján. A 
tájékoztatásnak jeleznie kell, hogy a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
folyamatos értékelést fog-e adni az ügyfél 
számára a neki ajánlott biztosítási termék 
megfelelőségéről;

Or. en

Módosítás 161
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) költségek és kapcsolódó díjak. c) biztosítási termékek, figyelembe véve 
ugyanakkor a biztosítási termék 
összetettségét és az ügyfél típusát 
(fogyasztó-e vagy sem). Ennek 
tartalmaznia kell az e termékekbe történő 
befektetésekhez kapcsolódó kockázatokra 
vonatkozó megfelelő iránymutatást és 
figyelmeztetéseket is.

Or. en

Módosítás 162
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ebben a cikkben említett 
tájékoztatást érthető formában olyan 
módon kell nyújtani, hogy az ügyfelek 
vagy potenciális ügyfelek ésszerű módon 
megérthessék a konkrét ajánlott biztosítási 
termék természetét és kockázatait és ezért 
megalapozott befektetési döntést 
hozhassanak. Az ilyen tájékoztatás 

(4) Az ebben a cikkben említett 
tájékoztatást érthető formában olyan 
módon kell nyújtani, hogy az ügyfelek 
vagy potenciális ügyfelek ésszerű módon 
megérthessék a konkrét ajánlott biztosítási 
terméktípus természetét és kockázatait és 
ezért megalapozott befektetési döntést 
hozhassanak. Az ilyen tájékoztatás 
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egységesített formátumban is biztosítható. egységesített formátumban is biztosítható.

Or. en

Indokolás

A MiFID II-ben alkalmazott megfogalmazással való összhang

Módosítás 163
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Amikor a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító tájékoztatja az ügyfelet arról, 
hogy a biztosítási tanácsadást függetlenül
nyújtják, akkor a (3) bekezdésben említett 
megfelelő információ tartalmazza a 
következőket, amelyeket a biztosítási
tanácsadás előtt kell nyújtani:

Or. en

Módosítás 164
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) köteles a piacon elérhető biztosítási 
termékeket kellően nagy számban 
értékelni. A biztosítási termékeket 
diverzifikálni kell típusaik és a kibocsátók 
vagy termékszolgáltatók tekintetében, és 
nem korlátozódhatnak olyan szervezetek 
által kibocsátott vagy szolgáltatott 
biztosítási termékekre, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási
közvetítővel vagy biztosítóval; és

a) a biztosítási termékek köre, amelyen az 
ajánlat alapul, és különösen az, hogy ez a 
termékkör azon kibocsátott vagy 
szolgáltatott biztosítási termékekre
korlátozódik-e, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak az ügyfelet képviselő
közvetítővel; és
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Or. en

Módosítás 165
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) köteles a piacon elérhető biztosítási 
termékeket kellően nagy számban
értékelni. A biztosítási termékeket 
diverzifikálni kell típusaik és a kibocsátók 
vagy termékszolgáltatók tekintetében, és 
nem korlátozódhatnak olyan szervezetek 
által kibocsátott vagy szolgáltatott 
biztosítási termékekre, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási 
közvetítővel vagy biztosítóval; és

a) köteles a piacon elérhető biztosítási 
termékek körét értékelni. A biztosítási 
termékeket diverzifikálni kell típusaik és a 
kibocsátók vagy termékszolgáltatók 
tekintetében, és nem korlátozódhatnak 
olyan szervezetek által kibocsátott vagy 
szolgáltatott biztosítási termékekre, 
amelyek szoros kapcsolatban állnak a 
biztosítási közvetítővel vagy biztosítóval; 
és

Or. en

Módosítás 166
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) köteles a piacon elérhető biztosítási 
termékeket kellően nagy számban
értékelni. A biztosítási termékeket 
diverzifikálni kell típusaik és a kibocsátók 
vagy termékszolgáltatók tekintetében, és 
nem korlátozódhatnak olyan szervezetek 
által kibocsátott vagy szolgáltatott 
biztosítási termékekre, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási 
közvetítővel vagy biztosítóval; és

a) köteles a piacon elérhető biztosítási 
termékek körét értékelni. A biztosítási 
termékeket diverzifikálni kell típusaik és a 
kibocsátók vagy termékszolgáltatók 
tekintetében, és nem korlátozódhatnak 
olyan szervezetek által kibocsátott vagy 
szolgáltatott biztosítási termékekre, 
amelyek szoros kapcsolatban állnak a 
biztosítási közvetítővel vagy biztosítóval; 
és

Or. en
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Módosítás 167
Othmar Karas, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem fogadhat el vagy kaphat díjakat, 
jutalékokat vagy más pénzbeli előnyt, 
amelyet egy harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

törölve

Or. en

Indokolás

A harmadik felek által a független alapon nyújtott biztosítási tanácsért adott díjak, jutalékok, 
vagy bármely más pénzbeli előny elfogadásának tilalma nem hoz létre egyenlő 
versenyfeltételeket valamennyi értékesítési csatorna számára. Nem fog fokozottabb 
átláthatósághoz, illetve fogyasztóvédelemhez vezetni, hanem ehelyett felszámolja ezeket az 
értékesítési csatornákat, így csökkentett versenyt, az ügyfelek számára pedig magasabb árakat 
idéz elő.

Módosítás 168
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem fogadhat el vagy kaphat díjakat, 
jutalékokat vagy más pénzbeli előnyt, 
amelyet egy harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

b) azt, hogy az ügyfélnek díjat kell-e 
fizetnie a tanácsért;

Or. en
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Módosítás 169
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem fogadhat el vagy kaphat díjakat, 
jutalékokat vagy más pénzbeli előnyt, 
amelyet egy harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

b) nem fogadhat el vagy tarthat meg
díjakat, jutalékokat vagy más pénzbeli 
előnyt, amelyet egy harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 170
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a biztosítási közvetítő kap-e harmadik 
felektől díjakat vagy jutalékokat a 
biztosítási szerződéssel kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 171
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok további 
követelményeket állapíthatnak meg azon
biztosítási közvetítőkre vagy biztosítókra 
vonatkozóan, akik az ügyfeleket arról 
tájékoztatják, hogy a befektetési tanácsot 
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független alapon nyújtják.

Or. en

Módosítás 172
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos megbízatást és azok célját nem 
határozzák meg egyértelműen.

Módosítás 173
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetővé teszik a biztosítási 
közvetítők és biztosítók számára, hogy – a 
tanácsadással nem érintett 
értékesítésekkel kapcsolatban végzett 
biztosítási közvetítés során – e 
szolgáltatásokat anélkül nyújtsák 
ügyfeleik számára, hogy információkat 
kellene szerezniük vagy meg kellene 
határozniuk a (2) bekezdésben írtakat, 
amennyiben valamennyi alábbi feltétel 
teljesül:
a) a tanácsadással nem érintett 
szolgáltatás olyan biztosítási alapú 
befektetésekre vonatkozik, amelyek 
kizárólag a 2004/39/EK irányelv 25. cikke 
(3) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott, nem összetettnek 
minősülő, mögöttes pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatban jelentenek befektetési
kitettséget; vagy
b) a terméket vagy szolgáltatást az ügyfél 
vagy a potenciális ügyfél kifejezett 
óhajára nyújtják,
c) az ügyfelet vagy a potenciális ügyfelet 
egyértelműen tájékoztatták arról, hogy e 
szolgáltatás nyújtása során a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító nem köteles 
értékelni a kínált termék alkalmasságát 
vagy megfelelőségét, és
d) a biztosítási közvetítő vagy biztosító
teljesíti a 23. cikk szerinti kötelezettségeit.

Or. en

Indokolás

A biztosítóknak és közvetítőknek a nem összetett biztosítási befektetési termékeket anélkül kell 
tudniuk értékesíteni, hogy értékelniük kellene az ügyfelek ismereteit és tapasztalatát, ha az 
ügyfelek kifejezetten úgy döntenek, hogy tanácsot kérnek a biztosítási befektetési termékekkel 
kapcsolatban. Ez arra szolgál, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a nem biztosítási és 
a biztosítási befektetési termékek között.
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Módosítás 174
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetővé teszik a biztosítási 
közvetítők és biztosítók számára, hogy – a 
tanácsadással nem érintett 
értékesítésekkel kapcsolatban végzett 
biztosítási közvetítés során – e 
szolgáltatásokat anélkül nyújtsák 
ügyfeleik számára, hogy információkat 
kellene szerezniük vagy meg kellene 
határozniuk a (2) bekezdésben írtakat,
amennyiben valamennyi alábbi feltétel 
teljesül:
a) a tanácsadással nem érintett 
szolgáltatás olyan biztosítási alapú 
befektetésekre vonatkozik, amelyek:
i. kizárólag a [2004/39/EK irányelv*] 25. 
cikke (3) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott, nem összetettnek minősülő 
alapul szolgáló pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatban jelentenek befektetési 
kitettséget; vagy
ii. struktúrája nem nehezíti meg az ügyfél 
számára a kapcsolódó kockázat 
megértését.
b) a terméket vagy a szolgáltatást az 
ügyfél vagy potenciális ügyfél 
kezdeményezésére nyújtják,
c) az ügyfelet vagy a potenciális ügyfelet 
egyértelműen tájékoztatták arról, hogy e 
szolgáltatás nyújtása során a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító nem köteles 
értékelni a kínált termék alkalmasságát 
vagy megfelelőségét, és hogy ennélfogva 
nem részesül a vonatkozó üzletviteli 
szabályok által nyújtott megfelelő 
védelemben. Ezt a figyelmeztetést 
szabványosított formában kell nyújtani, és
d) a biztosítási közvetítő vagy biztosító 
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teljesíti a 23. cikk szerinti kötelezettségeit.

Or. en

Indokolás

Jóllehet e cikk célja, hogy a MiFID 2-ben a nem biztosítási befektetésekre vonatkozóan 
meghatározott védelmet tükrözze, a gyakorlatban ennél sokkal jelentősebb. A javasolt 
kiegészítés lehetővé fogja tenni a cégek számára, hogy továbbra is anélkül értékesítsenek nem 
összetett biztosítási befektetési termékeket, hogy értékelniük kellene az ügyfelek ismereteit és 
tapasztalatát. Az ügyfeleknek viszont felkínálják a választási lehetőséget arra vonatkozóan, 
hogy kérnek-e tanácsot biztosítási befektetési termékekkel kapcsolatban. Ez egyenlő 
versenyfeltételeket teremt a nem biztosítási és a biztosítási befektetési termékek között.

Módosítás 175
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok lehetővé teszik a biztosítási 
közvetítők és biztosítók számára, hogy – a 
tanácsadással nem érintett 
értékesítésekkel kapcsolatban végzett 
biztosítási közvetítés során – e 
szolgáltatásokat anélkül nyújtsák 
ügyfeleik számára, hogy információkat 
kellene szerezniük vagy meg kellene 
határozniuk a (2) bekezdésben írtakat, 
amennyiben valamennyi alábbi feltétel 
teljesül:
a) a tanácsadással nem érintett 
szolgáltatás olyan biztosítási alapú 
befektetésekre vonatkozik, amelyek 
kizárólag a 2004/39/EK irányelv 25. cikke 
(3) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott, nem összetettnek 
minősülő, mögöttes pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatban jelentenek befektetési 
kitettséget; vagy
b) a terméket vagy szolgáltatást az ügyfél 
vagy a potenciális ügyfél kifejezett 
kérésére nyújtják,
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c) az ügyfelet vagy a potenciális ügyfelet 
egyértelműen tájékoztatták arról, hogy e 
szolgáltatás nyújtása során a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító nem köteles 
értékelni a kínált termék alkalmasságát 
vagy megfelelőségét, és
d) a biztosítási közvetítő vagy biztosító 
teljesíti a 23. cikk szerinti kötelezettségeit.

Or. en

Indokolás

A biztosítóknak és közvetítőknek nem összetett biztosítási befektetési termékeket anélkül kell 
tudniuk értékesíteni, hogy értékelniük kellene az ügyfelek ismereteit és tapasztalatát, ha az 
ügyfelek kifejezetten úgy döntenek, hogy biztosítási befektetési termékekkel kapcsolatos 
tanácsot kérnek. Ez arra szolgál, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a nem biztosítási 
és a biztosítási befektetési termékek között.

Módosítás 176
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szankcióik és intézkedéseik hatékonyak, 
arányosak és visszatartó erejűek legyenek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szankcióik és intézkedéseik – a termék 
vagy szolgáltatás összetettségének 
megfelelően – hatékonyak, arányosak és 
visszatartó erejűek legyenek.

Or. en

Indokolás

A szankcióknak – még pontosabban – a közvetített termékek vagy szolgáltatás 
összetettségéhez képest is arányosaknak kell lenniük.

Módosítás 177
Othmar Karas
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Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóság az ezen irányelv átültetése során 
elfogadott nemzeti rendelkezések 
megsértése esetén kiszabott szankciókat
vagy intézkedéseket indokolatlan 
késedelem nélkül közzétegye, beleértve a 
jogsértés típusára és jellegére és a felelős 
személyek személyazonosságára
vonatkozó információkat, kivéve, ha az 
ilyen közzététel súlyosan veszélyeztetné a 
biztosítási és viszontbiztosítási piacokat. 
Ha a közzététel aránytalan kárt okozna az 
érintett feleknek, az illetékes hatóságok az 
anonimitás megőrzésével teszik közzé a 
szankciókat.

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóság indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztassa a Bizottságot az ezen irányelv 
átültetése során elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén kiszabott 
szankciókról vagy intézkedésekről, köztük
a jogsértés típusára és jellegére vonatkozó 
információkról.

Or. en

Indokolás

A szankciók közzétételével érintett felek számára okozott esetlegesen aránytalan kár előzetes 
értékelése kétségtelenül rendkívül nehéz lesz. A szankciók közzététele továbbá az érintett 
személyek kétszeres kitettségéhez vezet, mivel nemcsak magával a szankcióval, hanem 
nevüknek, a jogsértés típusának, és a szankciónak a közzétételével is szembesülniük kell.

Módosítás 178
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 179
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság ezen irányelv 
hatálybalépésének napjától határozatlan 
időre szóló felhatalmazást kap a 8., 17.,
23., 24. és 25. cikkben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

(2) A Bizottság ezen irányelv 
hatálybalépésének napjától határozatlan 
időre szóló felhatalmazást kap a 23. és 25.
cikkben említett felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására.

Or. en

Módosítás 180
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8., 17., 23., 24.
és 25. cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a határozatban megjelölt későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 23. és 25.
cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a határozatban megjelölt későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 181
Othmar Karas
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Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 8., 17., 23., 24. és 25. cikk alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő két hónapos időtartam 
leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(5) A 23. és 25. cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
két hónapos időtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 182
Olle Schmidt

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv hatálybalépése után öt 
évvel a Bizottság felülvizsgálja ezt az 
irányelvet. A felülvizsgálat tartalmazza az 
ebben az irányelvben meghatározott 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános vizsgálatát, megfelelően 
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacainak fejleményeit, valamint 
az ezen irányelv és a befektetési 
termékekkel kapcsolatos kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendelet és a 
[MIFID II] gyakorlati alkalmazása során 
szerzett tapasztalatokat. A felülvizsgálat 
mérlegeli az irányelv rendelkezéseinek a 
2003/41/EK irányelv hatálya alá tartozó 
termékekre való esetleges alkalmazását. A 

(1) Ezen irányelv hatálybalépése után öt 
évvel a Bizottság – az európai felügyeleti 
hatóságok vegyes bizottságával folytatott 
konzultációt követően – felülvizsgálja ezt 
az irányelvet, és benyújtja első jelentését 
az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A felülvizsgálat tartalmazza az 
ebben az irányelvben meghatározott 
szabályok gyakorlati alkalmazásának 
általános vizsgálatát, megfelelően 
figyelembe véve a lakossági befektetési 
termékek piacainak fejleményeit, valamint 
az ezen irányelv és a befektetési 
termékekkel kapcsolatos kiemelt 
információkat tartalmazó 
dokumentumokról szóló rendelet és a 
[MIFID II] gyakorlati alkalmazása során 
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felülvizsgálat tartalmazza továbbá a 17. 
cikk (2) bekezdése szerinti rendelkezések 
hatásának elemzését, figyelembe véve a 
versenyhelyzetet a 2002/83/EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott bármely 
ágazatba tartozó szerződésektől eltérő 
biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítési szolgáltatások piacán, valamint 
a 17. cikk (2) bekezdése szerinti 
kötelezettségeknek a nem-életbiztosítások 
azon közvetítőire gyakorolt hatását, 
amelyek kis- és középvállalkozások.

szerzett tapasztalatokat. A felülvizsgálat 
mérlegeli az irányelv rendelkezéseinek a 
2003/41/EK irányelv hatálya alá tartozó 
termékekre való esetleges alkalmazását. A 
felülvizsgálat tartalmazza továbbá a 17. 
cikk (2) bekezdése szerinti rendelkezések 
hatásának elemzését, figyelembe véve a 
versenyhelyzetet a 2002/83/EK irányelv I. 
mellékletében meghatározott bármely 
ágazatba tartozó szerződésektől eltérő 
biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítési szolgáltatások piacán, valamint 
a 17. cikk (2) bekezdése szerinti 
kötelezettségeknek a nem-életbiztosítások 
azon közvetítőire gyakorolt hatását, 
amelyek kis- és középvállalkozások.

Or. en


