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Amendement 28
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De consument moet vooraf duidelijke 
informatie krijgen over de status van de 
personen die het verzekeringsproduct 
verkopen en over de vergoeding die zij 
ontvangen. Europese 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen moeten 
worden verplicht hun status bekend te 
maken. Deze informatie moet vóór het 
sluiten van de overeenkomst aan de 
consument worden verstrekt. De bedoeling 
hiervan is de relatie tussen de 
verzekeringsonderneming en de 
tussenpersoon (in voorkomend geval), 
alsook de structuur en de inhoud van de 
vergoeding van de tussenpersoon te tonen.

(30) De consument moet vooraf duidelijke 
informatie krijgen over de status van de 
personen die het verzekeringsproduct 
verkopen en over de vergoeding die zij 
ontvangen. Europese 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen moeten 
worden verplicht hun status bekend te 
maken. Deze informatie moet vóór het 
sluiten van de overeenkomst aan de 
consument worden verstrekt. De bedoeling 
hiervan is de relatie tussen de 
verzekeringsonderneming en de 
tussenpersoon (in voorkomend geval), 
alsook de structuur, de aard en de inhoud 
van de vergoeding van de tussenpersoon te 
tonen.

Or. en

Amendement 29
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De consument moet vooraf duidelijke 
informatie krijgen over de status van de 
personen die het verzekeringsproduct 
verkopen en over de vergoeding die zij 
ontvangen. Europese 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen moeten 
worden verplicht hun status bekend te 
maken. Deze informatie moet vóór het 

(30) De consument moet vooraf duidelijke 
informatie krijgen over de status van de 
personen die het verzekeringsproduct 
verkopen. Europese 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen moeten 
worden verplicht hun status bekend te 
maken. Deze informatie moet vóór het 
sluiten van de overeenkomst aan de 
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sluiten van de overeenkomst aan de 
consument worden verstrekt. De bedoeling 
hiervan is de relatie tussen de 
verzekeringsonderneming en de 
tussenpersoon (in voorkomend geval), 
alsook de structuur en de inhoud van de 
vergoeding van de tussenpersoon te tonen.

consument worden verstrekt. De bedoeling 
hiervan is de relatie tussen de 
verzekeringsonderneming en de 
tussenpersoon (in voorkomend geval), 
alsook de structuur van de vergoeding van 
de tussenpersoon te tonen.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artikel 17.

Amendement 30
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Teneinde belangenconflicten tussen 
de verkoper en de koper van een 
verzekeringsproduct te beperken, moet 
worden gezorgd voor voldoende 
bekendmaking van de vergoeding van 
verzekeringsdistributeurs. Daarom 
moeten voor levensverzekeringsproducten 
de tussenpersoon en de werknemer van de 
verzekeringstussenpersoon of de 
verzekeringsonderneming worden 
verplicht de klant vóór de verkoop over 
hun vergoeding in te lichten. Wat de 
andere verzekeringsproducten betreft, 
waarvoor een overgangsperiode van vijf 
jaar geldt, moet de klant in kennis worden 
gesteld van zijn recht om deze informatie, 
die hem op verzoek moet worden verstrekt, 
te vragen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artikel 17.
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Amendement 31
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Teneinde de klant in het bezit te 
stellen van vergelijkbare informatie over 
verleende 
verzekeringsbemiddelingsdiensten 
ongeacht of hij via een tussenpersoon dan 
wel rechtstreeks van een 
verzekeringsonderneming koopt, en 
teneinde concurrentieverstoring te 
voorkomen doordat 
verzekeringsondernemingen ertoe worden 
aangezet rechtstreeks aan klanten te 
verkopen in plaats van via tussenpersonen 
om de informatievereisten te ontwijken, 
moeten ook verzekeringsondernemingen 
worden verplicht klanten met wie zij 
rechtstreeks handelen bij de verlening van 
verzekeringsbemiddelingsdiensten, 
informatie te verstrekken over de 
vergoeding die zij voor de verkoop van 
verzekeringsproducten ontvangen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artikel 17.

Amendement 32
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Deze richtlijn gaat in op de (40) Deze richtlijn gaat in op de 
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minimuminformatieplicht van 
verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen jegens hun 
klanten. In dit verband moet een lidstaat de 
mogelijkheid hebben strengere bepalingen 
te handhaven of aan te nemen welke 
kunnen worden opgelegd aan de 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen die op zijn 
grondgebied 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, ongeacht de bepalingen van 
hun lidstaat van herkomst, op voorwaarde 
dat deze strengere bepalingen in 
overeenstemming zijn met het recht van de 
Unie, met inbegrip van Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij, 
met name de elektronische handel, in de 
interne markt ("richtlijn inzake 
elektronische handel"). Lidstaten die naast 
de bepalingen van deze richtlijn de 
toepassing van extra voorschriften voor 
verzekeringstussenpersonen en voor de 
verkoop van verzekeringsproducten 
voorstellen en deze toepassen, moeten 
ervoor zorgen dat de uit die extra 
voorschriften voortvloeiende 
administratieve lasten in verhouding staan 
tot de bescherming voor de consument. In 
het belang van de 
consumentenbescherming en om de 
misleidende verkoop van 
verzekeringsproducten te voorkomen, moet 
het lidstaten, indien zij dit noodzakelijk en 
in verhouding achten, toegestaan zijn de 
strengere voorschriften uitzonderlijk ook 
op verzekeringstussenpersonen toe te 
passen die het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf als 
nevenactiviteit uitoefenen.

minimuminformatieplicht van 
verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen jegens hun 
klanten. In dit verband moet een lidstaat de 
mogelijkheid hebben strengere bepalingen 
te handhaven of aan te nemen welke 
kunnen worden opgelegd aan de 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen die op zijn 
grondgebied 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen, ongeacht de bepalingen van 
hun lidstaat van herkomst, op voorwaarde 
dat deze strengere bepalingen in 
overeenstemming zijn met het recht van de 
Unie, met inbegrip van Richtlijn 
2000/31/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 8 juni 2000 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij, 
met name de elektronische handel, in de 
interne markt ("richtlijn inzake 
elektronische handel"). Lidstaten die naast 
de bepalingen van deze richtlijn de 
toepassing van extra voorschriften voor 
verzekeringstussenpersonen en voor de 
verkoop van verzekeringsproducten 
voorstellen en deze toepassen, moeten 
ervoor zorgen dat de uit die extra 
voorschriften voortvloeiende 
administratieve lasten in verhouding staan 
tot de bescherming voor de consument. In 
het belang van de 
consumentenbescherming en om de 
misleidende verkoop van 
verzekeringsproducten te voorkomen, moet 
het lidstaten, indien zij dit noodzakelijk en 
in verhouding achten, toegestaan zijn de 
strengere voorschriften ook op 
verzekeringstussenpersonen toe te passen 
die het verzekeringsbemiddelingsbedrijf als 
nevenactiviteit uitoefenen.

Or. en
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Amendement 33
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Crossselling is een gebruikelijke 
strategie die overal in de Unie door 
aanbieders van financiële retaildiensten 
wordt gehanteerd. Een dergelijke strategie 
kan weliswaar voor consumenten 
voordelen opleveren, maar kan ook de 
vorm aannemen van praktijken waarbij 
onvoldoende met de belangen van de 
consument rekening wordt gehouden. Zo 
kunnen bepaalde vormen van 
crossselling, namelijk koppelpraktijken 
waarbij twee of meer financiële diensten 
of producten samen als één pakket 
worden verkocht en ten minste een van 
deze diensten of producten niet 
afzonderlijk verkrijgbaar is, de 
concurrentie verstoren en een negatief 
effect sorteren op de mobiliteit van 
consumenten en hun vermogen om met 
kennis van zaken te kiezen. Als voorbeeld 
van een koppelpraktijk kan de verplichte 
opening van een rekening-courant voor 
de betaling van de premies worden 
genoemd wanneer voor een consument 
een verzekeringsdienst wordt verstrekt, of 
de verplichte sluiting van een 
motorrijtuigenverzekering bij de 
verstrekking van een consumentenkrediet 
om de gefinancierde auto te verzekeren. 
Bundelingspraktijken, waarbij twee of 
meer financiële diensten of producten 
samen als één pakket worden verkocht 
maar elk van de diensten ook afzonderlijk 
kan worden gekocht, kunnen weliswaar 
ook de concurrentie verstoren en een 
negatief effect sorteren op de mobiliteit 
van consumenten en hun vermogen om 
met kennis van zaken te kiezen, maar zij 
laten de consument tenminste een keuze 
en houden daarom wellicht minder risico 

(41) Crossselling is een gebruikelijke 
strategie die overal in de Unie door 
aanbieders van financiële retaildiensten 
wordt gehanteerd.
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in voor de nakoming door 
verzekeringstussenpersonen van hun 
verplichtingen uit hoofde van deze 
richtlijn. De toepassing van dergelijke 
praktijken moet nauwlettend worden 
gevolgd teneinde de concurrentie te 
bevorderen en de consument meer keuze 
te bieden.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij artikel 21.

Amendement 34
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Verzekeringsovereenkomsten waarbij 
beleggingen betrokken zijn, worden vaak 
aan consumenten aangeboden als mogelijk 
alternatief of vervangingsmiddel voor 
beleggingsproducten die onder Richtlijn 
[MiFID II] vallen. Om voor een 
consequente beleggersbescherming te 
zorgen en het risico van 
regelgevingsarbitrage te vermijden, is het 
van belang dat retailbeleggingsproducten 
(verzekeringsbeleggingsproducten als 
omschreven in de verordening betreffende 
essentiële informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten) aan dezelfde 
gedragsnormen worden onderworpen, 
onder meer met betrekking tot het 
verstrekken van passende informatie, de 
deugdelijkheid van advies, beperkingen op 
"inducements", het beheer van 
belangenconflicten en, in het geval van 
onafhankelijke adviseurs, beperkingen op 
de vorm van vergoeding. De Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 

(42) Verzekeringsovereenkomsten waarbij 
beleggingen betrokken zijn, worden vaak 
aan consumenten aangeboden als mogelijk 
alternatief of vervangingsmiddel voor 
beleggingsproducten die onder Richtlijn 
[MiFID II] vallen. Om voor een 
consequente beleggersbescherming te 
zorgen en het risico van 
regelgevingsarbitrage te vermijden, is het 
van belang dat retailbeleggingsproducten 
(verzekeringsbeleggingsproducten als 
omschreven in de verordening betreffende 
essentiële informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten) aan dezelfde 
gedragsnormen worden onderworpen, 
onder meer met betrekking tot het 
verstrekken van passende informatie, de 
deugdelijkheid van advies, beperkingen op 
"inducements", het beheer van 
belangenconflicten en, in het geval van 
onafhankelijke adviseurs, beperkingen op 
de vorm van vergoeding. De Europese 
Autoriteit voor effecten en markten 
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(EAEM) en de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen 
(EAVB) moeten samenwerken om met 
behulp van richtsnoeren een zo hoog 
mogelijke mate van consistentie te 
bereiken in de gedragsnormen voor 
retailbeleggingsproducten die onder 
[MiFID II] of deze richtlijn vallen. Voor 
verzekeringsbeleggingsproducten zijn de 
normen van deze richtlijn die van 
toepassing zijn op alle 
verzekeringsovereenkomsten, en de 
verhoogde normen voor 
verzekeringsbeleggingsproducten 
(hoofdstuk VII van deze richtlijn) 
cumulatief. Bijgevolg moeten personen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen met betrekking tot 
verzekeringsbeleggingsproducten, zowel 
voldoen aan de gedragsnormen die van 
toepassing zijn op alle 
verzekeringsovereenkomsten als aan de 
verhoogde normen die van toepassing zijn 
op verzekeringsbeleggingsproducten.

(EAEM) en de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen 
(EAVB) moeten samenwerken om met 
behulp van richtsnoeren een zo hoog 
mogelijke mate van consistentie te 
bereiken in de gedragsnormen voor 
retailbeleggingsproducten die onder 
[MiFID II] of deze richtlijn vallen. Voor 
verzekeringsbeleggingsproducten zijn de 
normen van deze richtlijn die van 
toepassing zijn op alle 
verzekeringsovereenkomsten, en de 
verhoogde normen voor 
verzekeringsbeleggingsproducten 
(hoofdstuk VI van deze richtlijn) 
cumulatief. Bijgevolg moeten personen die 
verzekeringsbemiddelingsactiviteiten 
uitoefenen met betrekking tot 
verzekeringsbeleggingsproducten, zowel 
voldoen aan de gedragsnormen die van 
toepassing zijn op alle 
verzekeringsovereenkomsten als aan de 
verhoogde normen die van toepassing zijn 
op verzekeringsbeleggingsproducten.

Or. en

Amendement 35
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Teneinde de doelstellingen van deze 
richtlijn te bereiken, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen ten aanzien 
van de nadere bijzonderheden in verband 
met het begrip passende kennis en 
bekwaamheid van de tussenpersoon, het 
beheer van belangenconflicten, 

Schrappen
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gedragsregels in verband met 
pakketproducten voor 
retailverzekeringsbeleggingen, en de 
procedures en formulieren voor de 
verstrekking van informatie in verband 
met sancties. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig 
en op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 36
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Overeenkomstig de artikelen 290 en 
291 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie en de 
artikelen 10 tot en met 15 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 24 
november 2010 tot oprichting van een 
Europese toezichthoudende autoriteit 
(Europese Autoriteit voor verzekeringen 
en bedrijfspensioenen), moet de 
Commissie gedelegeerde handelingen 
vaststellen als bepaald in artikel [8] met 
betrekking tot het begrip passende kennis 
en bekwaamheid van de tussenpersoon, de 
artikelen [17 en 23] met betrekking tot het 
beheer van belangenconflicten en de 
artikelen [24 en 25] met betrekking tot 
gedragsregels in verband met 
pakketproducten voor 

Schrappen
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retailverzekeringsbeleggingen, evenals 
technische uitvoeringsnormen als bepaald 
in artikel [30] met betrekking tot de 
procedures en formulieren voor de 
verstrekking van informatie in verband 
met sancties. De ontwerpen van deze 
gedelegeerde handelingen en technische 
uitvoeringsnormen moeten door de EAVB 
worden ontwikkeld.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij de artikelen in kwestie.

Amendement 37
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn worden voorschriften 
vastgesteld betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf en het 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf, met 
inbegrip van het beroepshalve verrichten 
van schadebeheer en schaderegeling, door 
natuurlijke of rechtspersonen die in een 
lidstaat zijn gevestigd of zich daar wensen 
te vestigen.

1. Bij deze richtlijn worden voorschriften 
vastgesteld betreffende de toegang tot en 
de uitoefening van het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf en het 
herverzekeringsbemiddelingsbedrijf door 
natuurlijke of rechtspersonen die in een 
lidstaat zijn gevestigd of zich daar wensen 
te vestigen.

Or. xm

Motivering

De uitbreiding van het toepassingsgebied naar schaderegeling en gespecialiseerde diensten is 
een reden voor bezorgdheid, omdat daardoor in de distributie van verzekeringsproducten een 
nieuwe reeks beroepen wordt ingevoerd die door hun professionele aard niet relevant zijn 
voor de werkzaamheden die worden gereglementeerd.
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Amendement 38
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de verzekering is een aanvulling op de 
levering van goederen door eender welke 
aanbieder, en dekt het risico van defect, 
verlies of beschadiging van de door die 
aanbieder geleverde goederen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het verschil tussen diensten en goederen moet verder worden onderzocht.

Amendement 39
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de verzekering is een aanvulling op de 
levering van goederen door eender welke 
aanbieder, en dekt het risico van defect, 
verlies of beschadiging van de door die 
aanbieder geleverde goederen;

(e) de verzekering is een aanvulling op de 
levering van goederen en diensten door 
eender welke aanbieder, en dekt het risico 
van defect, verlies of beschadiging van de 
door die aanbieder geleverde goederen; de 
onmogelijkheid om volledig of deels te 
voldoen aan een contractuele verplichting 
met betrekking tot vermelde goederen en 
diensten in geval van overlijden, 
invaliditeit of werkloosheid;
In dat geval moet de consument ervan op 
de hoogte worden gesteld dat de verkoop 
van een aanvullende verzekering aan hem 
een niet-gereglementeerde werkzaamheid 
is.

Or. en
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Amendement 40
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter f (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het bedrag van de jaarlijkse premie voor 
de verzekeringsovereenkomst, indien een 
evenredige verdeling wordt toegepast om 
een jaarbedrag te bekomen, is niet hoger 
dan 600 EUR.

(f) het bedrag van de jaarlijkse premie voor 
de verzekeringsovereenkomst, indien een 
evenredige verdeling wordt toegepast om 
een jaarbedrag te bekomen, is niet hoger 
dan 600 EUR.

De EAVB past regelmatig het in lid 2, 
onder f), bedoelde bedrag aan en houdt 
daarbij rekening met de veranderingen 
van het door Eurostat bekendgemaakte 
Europees indexcijfer van de 
consumentenprijzen. De eerste 
aanpassing wordt vijf jaar na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn 
uitgevoerd en de volgende aanpassingen 
worden om de vijf jaar na de vorige 
aanpassing uitgevoerd.
De EAVB ontwikkelt ontwerpen van 
regelgevingsnormen waardoor het in 
lid 2, onder f), bedoelde basisbedrag in 
euro wordt aangepast volgens de 
procentuele mutatie van het indexcijfer 
gedurende de periode tussen de 
inwerkingtreding van deze richtlijn en de 
eerste actualiseringsdatum, of tussen de 
laatste actualiseringsdatum en de 
volgende actualiseringsdatum, en naar 
boven wordt afgerond op 1 EUR.
De EAVB dient die ontwerpen voor 
technische regelgevingsnormen vijf jaar 
na de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn in bij de Commissie, en de 
volgende aanpassingen worden om de vijf 
jaar na de vorige actualiseringsdatum 
uitgevoerd.
Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend de in de eerste alinea bedoelde 
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technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendement 41
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3). "verzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden die bestaan in het 
adviseren over, voorstellen van, 
voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van of sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in 
het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van 
verzekeringsovereenkomsten, in het 
bijzonder in het geval van een schadegeval, 
en in het beroepshalve verrichten van 
schadebeheer en schaderegeling. Deze 
werkzaamheden worden eveneens als 
verzekeringsbemiddeling beschouwd 
indien zij zonder tussenkomst van een 
verzekeringstussenpersoon door een 
verzekeringsonderneming worden 
uitgevoerd.

(3). "verzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden die bestaan in het 
adviseren over, voorstellen van, 
voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van of sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in 
het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van 
verzekeringsovereenkomsten, in het 
bijzonder in het geval van een schadegeval, 
en in het beroepshalve verrichten van 
schadebeheer en schaderegeling. Deze 
werkzaamheden worden eveneens als 
verzekeringsbemiddeling beschouwd 
indien zij zonder tussenkomst van een 
verzekeringstussenpersoon door een 
verzekeringsonderneming worden 
uitgevoerd. De vergelijking van informatie 
over verzekeringsproducten en -prijzen op 
een website moet als 
verzekeringsbemiddeling worden 
beschouwd.

Or. en

Amendement 42
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3). "verzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden die bestaan in het 
adviseren over, voorstellen van, 
voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van of sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in 
het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van 
verzekeringsovereenkomsten, in het 
bijzonder in het geval van een schadegeval, 
en in het beroepshalve verrichten van 
schadebeheer en schaderegeling. Deze
werkzaamheden worden eveneens als 
verzekeringsbemiddeling beschouwd
indien zij zonder tussenkomst van een 
verzekeringstussenpersoon door een 
verzekeringsonderneming worden 
uitgevoerd.

(3). "verzekeringsbemiddeling": de 
werkzaamheden die bestaan in het 
adviseren over, voorstellen van, 
voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van of sluiten van 
verzekeringsovereenkomsten, dan wel in 
het assisteren bij het beheer en de 
uitvoering van 
verzekeringsovereenkomsten, in het 
bijzonder in het geval van een schadegeval.
De werkzaamheden van het adviseren 
over, het voorstellen van of ander 
voorbereidend werk realiseren tot het 
sluiten van verzekeringsovereenkomsten 
of het sluiten van deze overeenkomsten,
worden eveneens als 
verzekeringsbemiddeling beschouwd als
zij worden uitgevoerd door een 
werknemer van een 
verzekeringsonderneming in rechtstreeks 
contact met de klant zonder tussenkomst 
van een verzekeringstussenpersoon.

Or. xm

Motivering

De opname van "in het beroepshalve verrichten van schadebeheer en schaderegeling" in de 
definitie van "verzekeringsbemiddeling" is niet correct, omdat deze activiteiten niets te maken 
hebben met verzekeringsbemiddeling. 

Amendement 43
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis). Om te garanderen dat hetzelfde 
beschermingsniveau geldt en dat de klant 
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vergelijkbare normen geniet, is het 
essentieel dat door deze richtlijn een gelijk 
speelveld en gelijke 
concurrentievoorwaarden voor 
tussenpersonen worden bevorderd, 
ongeacht of zij met een 
verzekeringsonderneming zijn verbonden 
of niet. Klanten hebben er baat bij als 
verzekeringsproducten via verschillende 
kanalen en tussenpersonen met 
verschillende vormen van samenwerking 
met verzekeringsondernemingen worden 
aangeboden op voorwaarde dat zij 
dezelfde regels inzake 
consumentenbescherming moeten 
toepassen. Het is belangrijk dat de 
lidstaten met deze aspecten rekening 
houden bij de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 44
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8). "verbonden 
verzekeringstussenpersoon": eenieder die, 
in naam en voor rekening van een of 
meerdere verzekeringsondernemingen of 
verzekeringstussenpersonen, een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefent en onder volledige 
verantwoordelijkheid van die 
verzekeringsondernemingen of 
verzekeringstussenpersonen handelt, op 
voorwaarde dat de 
verzekeringstussenpersonen onder wier 
verantwoordelijkheid hij of zij handelt 
niet zelf onder verantwoordelijkheid van 
een andere verzekeringsonderneming of 

(8). "verbonden 
verzekeringstussenpersoon": eenieder die, 
in naam en voor rekening van een of 
meerdere verzekeringsondernemingen een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefent voor niet onderling 
concurrerende verzekeringsproducten en
die onder volledige verantwoordelijkheid 
van die verzekeringsondernemingen 
handelt voor hun respectieve producten.



AM\924646NL.doc 17/98 PE504.096v01-00

NL

verzekeringstussenpersoon handelen;

Or. xm

Motivering

The change in the definition of ‘tied insurance intermediary’ is not clear. If this occupation is 
the same as that of a normal assistant to an agent or to a broker already traditionally present 
in agency and brokerage structures where the main intermediary for whose account such a 
person works assumes liability for this work through the professional third-party liability 
policy, we do not see the need to mention this. If it refers to a new type of occupation, a 
description of it should be given and, above all, the differences in relation to the traditional 
assistants of agents and brokers should be identified.

Amendement 45
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8). "verbonden 
verzekeringstussenpersoon": eenieder die, 
in naam en voor rekening van een of 
meerdere verzekeringsondernemingen of 
verzekeringstussenpersonen, een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefent en onder volledige 
verantwoordelijkheid van die 
verzekeringsondernemingen of 
verzekeringstussenpersonen handelt, op 
voorwaarde dat de 
verzekeringstussenpersonen onder wier 
verantwoordelijkheid hij of zij handelt 
niet zelf onder verantwoordelijkheid van 
een andere verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon handelen;

(8). "verbonden 
verzekeringstussenpersoon": eenieder die, 
in naam en voor rekening van een of 
meerdere verzekeringsondernemingen of 
verzekeringstussenpersonen, een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefent en onder volledige 
verantwoordelijkheid van die 
verzekeringsondernemingen of 
verzekeringstussenpersonen handelt;

Or. en

Motivering

Een tussenpersoon is verbonden ongeacht de aard van de entiteit waaraan hij is verbonden. 
De term moet eveneens op één lijn worden gebracht met de in vroegere wetgeving 
vastgelegde definitie, zoals de voorgestelde formulering in het voorstel voor een richtlijn van 
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het Europees Parlement en de Raad inzake woningkredietovereenkomsten (COM(2011)0142 
definitief, CARRP).

Amendement 46
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9). "advies": de verstrekking van een 
aanbeveling aan een klant op diens verzoek 
of op initiatief van de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon;

(9). "advies": de verstrekking van een 
persoonlijke aanbeveling aan een klant op 
diens verzoek of op initiatief van de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon, hetgeen een 
werkzaamheid vormt die losstaat van de 
bemiddeling over verzekeringsproducten 
of -diensten;

Or. en

Motivering

De verstrekking van een persoonlijke aanbeveling staat los van de bemiddeling over 
verzekeringsproducten of -diensten. Deze verduidelijking maakt het mogelijk consistent te 
blijven met vroegere wetgeving inzake financiële diensten, zoals de richtlijn inzake 
woningkredietovereenkomsten (CARRP) en de richtlijn markten voor financiële instrumenten 
(MiFID II).

Amendement 47
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9). "advies": de verstrekking van een 
aanbeveling aan een klant op diens verzoek 
of op initiatief van de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon;

(9). "advies": de verstrekking van een 
persoonlijke aanbeveling aan een klant op 
diens verzoek of op initiatief van de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon;
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Or. en

Motivering

Advies houdt de verstrekking in van een aanbeveling afgestemd op een bepaalde klant voor 
een of meer specifieke producten. De definitie moet in lijn worden gebracht met dezelfde term 
in de MiFID en de richtlijn inzake woningkredietovereenkomsten.

Amendement 48
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10). "voorwaardelijke provisie": een 
vergoeding in de vorm van een commissie 
waarvan de hoogte afhangt van het 
bereiken van overeengekomen 
doelstellingen met betrekking tot de door 
de tussenpersoon bij de desbetreffende
verzekeraar geplaatste 
verzekeringsovereenkomsten;

(10). "voorwaardelijke provisie": een 
vergoeding in de vorm van een commissie 
op basis van het bereiken van op voorhand 
overeengekomen doelstellingen of 
drempels met betrekking tot de omvang 
van de door de tussenpersoon bij de 
verzekeraar geplaatste 
verzekeringsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 49
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) "koppelpraktijken": het aanbieden 
van een of meerdere aanvullende diensten 
bij een verzekeringsdienst of -product als 
pakket, waarbij deze verzekeringsdienst of 
dit verzekeringsproduct niet afzonderlijk 
voor de klant verkrijgbaar is;

Schrappen

Or. en
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Motivering

Zie de amendementen van Malcolm Harbour bij artikel 21.

Amendement 50
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) "koppelpraktijken": het aanbieden van 
een of meerdere aanvullende diensten bij 
een verzekeringsdienst of -product als 
pakket, waarbij deze verzekeringsdienst of 
dit verzekeringsproduct niet afzonderlijk 
voor de klant verkrijgbaar is;

(19) "koppelpraktijken": het aanbieden van 
een of meerdere aanvullende diensten bij 
een verzekeringsdienst of -product als 
pakket, waarbij deze verzekeringsdienst of 
dit verzekeringsproduct niet afzonderlijk 
voor de klant verkrijgbaar is; 
Koppelpraktijken omvatten niet het 
optionele aanbod van een of meer dan een 
verzekeringsproduct of -dienst als 
aanvulling op een financieel of 
verzekeringsproduct of een financiële of 
verzekeringsdienst.

Or. en

Amendement 51
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) "bundelpraktijken": het aanbieden 
van een of meerdere aanvullende diensten 
bij een verzekeringsdienst of -product als 
pakket, waarbij deze verzekeringsdienst of 
dit verzekeringsproduct ook afzonderlijk 
voor de klant verkrijgbaar is maar niet 
noodzakelijk onder dezelfde voorwaarden 
als wanneer gebundeld met de 
aanvullende diensten.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Zie de amendementen van Malcolm Harbour bij artikel 21.

Amendement 52
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 – punt 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) "product": een verzekeringspolis 
die een of meer risico's dekt.

Or. en

Amendement 53
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen bepalen dat, wanneer 
een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon onder 
verantwoordelijkheid van een 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming of van een 
andere ingeschreven verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon handelt,
deze laatste tussenpersoon of de 
onderneming verantwoordelijk is voor het 
voldoen aan de 
registerinschrijvingsvoorwaarden van 
deze richtlijn. In dergelijk geval vergewist 
de persoon of entiteit die de 
verantwoordelijkheid aanvaardt, nadat hij 
of zij door de lidstaten in kennis is gesteld 
van het bepaalde in lid 7, onder a) en b),
zich van het bepaalde in lid 7, onder c).

De lidstaten kunnen bepalen dat, wanneer 
een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon onder 
verantwoordelijkheid van een 
verzekerings- of 
herverzekeringsonderneming of van een 
andere ingeschreven verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon handelt, de 
verzekeringstussenpersoon niet wordt 
verplicht de in artikel 3, lid 7, onder a) 
en b), bedoelde informatie aan de 
bevoegde autoriteit te verstrekken en de 
verantwoordelijke verzekeringsentiteit 
ervoor zorgt dat de 
verzekeringstussenpersoon aan de 
voorwaarden voor registerinschrijving en 
aan andere bepalingen van deze richtlijn 
voldoet. De lidstaten kunnen ook bepalen 
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De lidstaten kunnen ook bepalen dat de 
persoon of entiteit die de 
verantwoordelijkheid voor de 
tussenpersoon neemt, deze tussenpersoon 
inschrijft.

dat de persoon of entiteit die de 
verantwoordelijkheid voor de 
tussenpersoon neemt, deze tussenpersoon 
inschrijft.

Or. en

Amendement 54
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde 
autoriteiten een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon niet in het 
register inschrijven voordat zij ervan 
overtuigd zijn dat de tussenpersoon aan de 
vereisten van artikel 8 voldoet.

De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde 
autoriteiten een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon niet in het 
register inschrijven voordat zij ervan 
overtuigd zijn dat de tussenpersoon aan de 
vereisten van artikel 8 voldoet of dat een 
andere tussenpersoon of onderneming de 
verantwoordelijkheid op zich neemt om 
ervoor te zorgen dat de tussenpersoon 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, derde 
alinea, aan deze vereisten voldoet. 

Or. en

Amendement 55
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Ingeschreven verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen hebben 
recht op de toegang tot en de uitoefening 
van verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddeling in de Unie, 
zowel uit hoofde van de vrijheid van 
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vestiging als uit hoofde van het vrij 
verrichten van diensten.

Or. en

Amendement 56
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de identiteit van aandeelhouders of 
leden – natuurlijke of rechtspersonen –
die een aandeel van meer dan 10% in de 
tussenpersoon bezitten, alsook het bedrag 
van dat aandeel;

(a) verbonden tussenpersonen; en

Or. en

Amendement 57
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de identiteit van personen die nauwe 
banden met de verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon hebben;

(b) tussenpersonen waarbij een andere 
verzekeringsentiteit de 
verantwoordelijkheid op zich neemt om 
ervoor te zorgen dat de tussenpersoon 
overeenkomstig artikel 3, lid 1, derde 
alinea, aan deze vereisten voldoet. 
De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
bevoegde autoriteiten eisen dat 
verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen voor wie 
artikel 3, lid 7, geldt, hen zonder onnodige 
vertraging op de hoogte brengen van 
veranderingen van in artikel 3, lid 7, 
onder a) en b), bedoelde informatie.
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Or. en

Amendement 58
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Ingeschreven verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen hebben 
recht op de toegang tot en de uitoefening 
van verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddeling in de 
Gemeenschap, zowel uit hoofde van de 
vrijheid van vestiging als uit hoofde van 
het vrij verrichten van diensten.

Or. en

Motivering

Dit voormalige artikel 3, lid 5, van de oorspronkelijke richtlijn verzekeringsbemiddeling moet 
opnieuw worden toegevoegd om duidelijk te maken dat ingeschreven tussenpersonen en 
tussenpersonen die een verklaring hebben afgelegd zowel uit hoofde van de vrijheid van 
vestiging als uit hoofde van het vrij verrichten van diensten grensoverschrijdend actief mogen 
zijn, als zij hun bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte hebben gebracht.

Amendement 59
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 Schrappen
Verklaringsprocedure voor het verlenen 
van verzekeringsbemiddelingsdiensten als 
nevenactiviteit, het beroepshalve 
verrichten van schadebeheer of het 
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verlenen van schadebeoordelingsdiensten
1. De inschrijvingsvereisten van artikel 3 
zijn niet van toepassing op 
verzekeringstussenpersonen die het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf als 
nevenactiviteit uitoefenen, mits hun 
werkzaamheden aan de volgende 
voorwaarden voldoen:
(a) de verzekeringstussenpersoon heeft 
een andere hoofdberoepswerkzaamheid 
dan verzekeringsbemiddeling;
(b) de verzekeringstussenpersoon biedt 
alleen bepaalde verzekeringsproducten 
aan als aanvulling op een product of 
dienst en vermeldt die duidelijk in de 
verklaring;
(c) de desbetreffende 
verzekeringsproducten omvatten niet de 
dekking van levensverzekerings- of 
aansprakelijkheidsrisico's, tenzij die 
dekking ondergeschikt aan de 
hoofddekking wordt verleend.
2. De inschrijvingsvereisten van artikel 3 
zijn niet van toepassing op 
verzekeringstussenpersonen wier enige 
werkzaamheid bestaat in het beroepshalve 
verrichten van schadebeheer of het 
verlenen van schadebeoordelingsdiensten.
3. Elke verzekeringstussenpersoon die 
onder lid 1 of lid 2 valt, dient bij de 
bevoegde autoriteit van zijn lidstaat van 
herkomst een verklaring in waarin hij de 
bevoegde autoriteit zijn identiteit, adres en 
beroepswerkzaamheden meedeelt.
4. Op verzekeringstussenpersonen die 
onder lid 1 of lid 2 vallen, zijn de 
bepalingen van de hoofdstukken I, III, IV, 
V, VIII en IX en de artikelen 15 en 16 van 
toepassing.

Or. en

Motivering

In beginsel moeten tussenpersonen worden ingeschreven; een situatie tussen 
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registerinschrijving en geen registerinschrijving moet dan ook worden voorkomen. Het valt 
ook moeilijk te begrijpen dat deze procedure een echte vereenvoudiging inhoudt voor de 
ondernemingen in kwestie, als aan de vereisten in artikel 8 wordt voldaan.

Amendement 60
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de desbetreffende 
verzekeringsproducten omvatten niet de 
dekking van levensverzekerings- of 
aansprakelijkheidsrisico's, tenzij die 
dekking ondergeschikt aan de 
hoofddekking wordt verleend.

(c) de desbetreffende 
verzekeringsproducten omvatten niet de 
dekking van levensverzekerings- of 
aansprakelijkheidsrisico's, tenzij die 
dekking een aanvulling is op de dienst die 
of het product dat door de 
verzekeringstussenpersoon in het kader 
van de uitoefening van zijn 
hoofdberoepswerkzaamheid wordt 
aangeboden.

Or. en

Motivering

Door de voorwaarden voor de vereenvoudigde inschrijvingsprocedure voor tussenpersonen 
die de activiteit uitoefenen als nevenactiviteit te verduidelijken wordt een gepaste benadering 
van de inschrijvingsprocedure van de verschillende verkoopkanalen mogelijk. De 
oorspronkelijke formulering "hoofddekking" is vaag en wordt niet ondersteund door een 
duidelijke definitie in het wetgevingsvoorstel.

Amendement 61
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Verzekeringstussenpersonen die al uit 
hoofde van de oorspronkelijke richtlijn 



AM\924646NL.doc 27/98 PE504.096v01-00

NL

verzekeringsbemiddeling zijn 
ingeschreven, hoeven zich niet opnieuw in 
te schrijven uit hoofde van de 
herschikkingsrichtlijn.

Or. en

Motivering

De tussenpersonen die al uit hoofde van de vorige richtlijn zijn ingeschreven en aan de 
vereisten inzake opleiding en ervaring van de nieuwe richtlijn voldoen, moeten automatisch 
worden ingeschreven om onnodige administratieve rompslomp te voorkomen.

Amendement 62
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een verzekeringstussenpersoon 
werkt uit hoofde van de vrijheid van 
vestiging als hij gedurende een 
onbepaalde periode werkzaamheden 
uitoefent in een lidstaat van ontvangst 
door middel van een permanente 
aanwezigheid in die lidstaat.

Or. en

Amendement 63
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Ingeschreven verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen hebben 
recht op de toegang tot en de uitoefening 
van verzekerings- en 
herverzekeringsbemiddeling in de Unie, 
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zowel uit hoofde van de vrijheid van 
vestiging als uit hoofde van het vrij 
verrichten van diensten. 

Or. en

Amendement 64
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Een ingeschreven verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon oefent een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit uit uit 
hoofde van het vrij verrichten van 
diensten als: 
(a) hij de verzekerings- en de 
herverzekeringsbemiddeling verricht met 
of voor een verzekeringnemer die woont 
of gevestigd is in een andere lidstaat dan 
de lidstaat van herkomst van de 
tussenpersoon;
(b) elk te verzekeren risico zich in een 
andere lidstaat dan de lidstaat van 
herkomst van de tussenpersoon bevindt;
(c) hij artikel 6, leden 1 en 4, naleeft.

Or. en

Amendement 65
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien de hoofdvestiging van een 
verzekeringstussenpersoon zich in een 
andere lidstaat bevindt, kan de bevoegde 

1. Elke lidstaat eist dat:
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autoriteit van die andere lidstaat met de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst overeenkomen dat zij als 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst optreedt met betrekking tot de 
verplichtingen in de hoofdstukken VI, VII 
en VIII van deze richtlijn. In geval van 
een dergelijke overeenkomst stelt de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst de verzekeringstussenpersoon 
en de EAVB hiervan onverwijld in kennis.

(a) elke verzekeringstussenpersoon die 
een rechtspersoon is, zijn hoofdkantoor in 
dezelfde lidstaat heeft als zijn statutaire 
zetel en dat hij daadwerkelijk daar zijn 
werkzaamheid uitoefent;
(b) elke verzekeringstussenpersoon die 
geen rechtspersoon is of elke 
verzekeringstussenpersoon die een 
rechtspersoon is maar overeenkomstig de 
nationale wetgeving geen statutaire zetel 
heeft, zijn hoofdkantoor heeft in een 
lidstaat waar hij daadwerkelijk zijn 
werkzaamheid uitoefent.
Indien de hoofdvestiging van een 
verzekeringstussenpersoon zich in een 
andere lidstaat bevindt, kan de bevoegde 
autoriteit van die andere lidstaat met de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst overeenkomen dat zij als 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst optreedt met betrekking tot de 
verplichtingen in de hoofdstukken VI, VII 
en VIII van deze richtlijn. In geval van 
een dergelijke overeenkomst stelt de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
herkomst de verzekeringstussenpersoon 
en de EAVB hiervan onverwijld in kennis.

Or. en

Amendement 66
Catherine Stihler
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de lidstaat van ontvangst redenen 
heeft om te besluiten dat een verzekerings-
of herverzekeringstussenpersoon die uit 
hoofde van de vrijheid van dienstverlening 
of via een vestiging op zijn grondgebied 
werkzaamheden uitoefent, de bij deze 
richtlijn vastgestelde verplichtingen niet 
nakomt, stuurt hij deze bevindingen door 
naar de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst, die de nodige maatregelen 
neemt. Indien een verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon, in weerwil 
van de aldus door de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van herkomst getroffen 
maatregelen, blijft handelen op een wijze 
die de belangen van consumenten in de 
lidstaat van ontvangst of de ordelijke 
werking van de verzekerings- en 
herverzekeringsmarkten kennelijk schaadt, 
wordt de verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon 
onderworpen aan de volgende maatregelen:

3. Indien de lidstaat van ontvangst redenen 
heeft om te besluiten dat een verzekerings-
of herverzekeringstussenpersoon die uit 
hoofde van de vrijheid van dienstverlening 
of via een vestiging op zijn grondgebied 
werkzaamheden uitoefent, de bij deze 
richtlijn vastgestelde verplichtingen niet 
nakomt en de lidstaat van ontvangst niet 
de bevoegdheden heeft uit hoofde van 
deze richtlijn om actie te ondernemen 
tegen deze schendingen, stuurt hij deze 
bevindingen door naar de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat van herkomst, die 
de nodige maatregelen neemt. Indien een 
verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon, in weerwil 
van de aldus door de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat van herkomst getroffen 
maatregelen, blijft handelen op een wijze 
die de belangen van consumenten in de 
lidstaat van ontvangst of de ordelijke 
werking van de verzekerings- en 
herverzekeringsmarkten kennelijk schaadt, 
wordt de verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon 
onderworpen aan de volgende maatregelen:

Or. en

Amendement 67
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de vereisten op het 
gebied van kennis en bekwaamheid 
aanpassen al naargelang de specifieke 
werkzaamheid van de verzekerings- of 

De lidstaten passen de vereisten op het 
gebied van kennis en bekwaamheid aan al 
naargelang de specifieke werkzaamheid 
van de verzekerings- of 
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herverzekeringstussenpersoon en de 
aangeboden producten, in het bijzonder 
indien de hoofdberoepswerkzaamheid van 
de tussenpersoon een andere is dan 
verzekeringsbemiddeling. In dat geval 
mag de betrokken persoon uitsluitend een 
verzekeringsbemiddelingsactiviteit 
uitoefenen indien een 
verzekeringstussenpersoon die aan de 
vereisten van dit artikel voldoet of een 
verzekeringsonderneming volledig 
aansprakelijk is voor de handelingen van 
die persoon. De lidstaten kunnen 
voorschrijven dat de 
verzekeringsonderneming of 
-tussenpersoon in de in artikel 3, lid 1, 
tweede alinea, bedoelde gevallen nagaat 
of de kennis en bekwaamheid van de 
tussenpersonen in overeenstemming zijn 
met het in de eerste alinea bedoelde 
vereiste en dat zij hun in voorkomend 
geval een opleiding verstrekt die 
beantwoordt aan de vereisten betreffende 
de door deze tussenpersonen aangeboden 
producten.

herverzekeringstussenpersoon en de 
aangeboden producten, in het bijzonder 
indien de hoofdberoepswerkzaamheid van 
de tussenpersoon een andere is dan 
verzekeringsbemiddeling.

De vereisten van dit artikel inzake 
opleiding en toezicht mogen niet 
rechtstreeks van toepassing zijn op 
tussenpersonen die 
verzekeringsbemiddelingsdiensten 
verlenen als nevenactiviteit, maar wel op 
verzekeringsondernemingen of andere 
tussenpersonen onder wier 
verantwoordelijkheid zij diensten verlenen 
en die zelf aan deze vereisten voldoen.
De lidstaten kunnen bepalen dat de 
verzekeringsonderneming of 
-tussenpersoon in de in artikel 3, lid 1, 
tweede alinea, bedoelde gevallen nagaat 
of de kennis en bekwaamheid van de 
tussenpersonen in overeenstemming zijn 
met de in de eerste alinea van dit lid 
bedoelde verplichtingen en dat zij hun in 
voorkomend geval een opleiding verstrekt 
die beantwoordt aan de vereisten 
betreffende de door deze tussenpersonen 
aangeboden producten.
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Or. en

Motivering

Bij een verandering van de beroepsvereisten neemt de verzekeringsonderneming die een polis 
afsluit, niet alleen de volledige verantwoordelijkheid voor de handelingen van de 
tussenpersoon, maar is de onderneming eveneens verantwoordelijk voor de opleiding van en 
het toezicht op de tussenpersoon die diensten verleent als nevenactiviteit.

Amendement 68
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen zijn in het 
bezit van een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering die 
het gehele grondgebied van de Unie dekt, 
of een andere vergelijkbare garantie voor 
aansprakelijkheid wegens 
beroepsnalatigheid, voor een bedrag van 
ten minste 1 120 000 EUR, van toepassing 
per schadegeval, en in totaal 1 680 000 
EUR per jaar voor alle schadegevallen, 
tenzij die verzekering of vergelijkbare 
garantie reeds wordt geboden door een 
verzekeringsonderneming, 
herverzekeringsonderneming of andere 
onderneming in naam waarvan de 
verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon handelt of 
bevoegd is te handelen, of die 
onderneming volledig aansprakelijk is 
voor het handelen van de tussenpersoon.

3. Verzekerings- en 
herverzekeringstussenpersonen zijn in het 
bezit van een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering

of bieden een andere gelijkwaardige 
borgstelling al naargelang:
- het bemiddelingsbedrag dat zij op zich 
nemen;
- verzekeringsbemiddeling hun 
hoofdactiviteit is of niet; en
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- de complexiteit van de producten die zij 
aanbieden.
Deze dekt het gehele grondgebied van de 
Unie en biedt borgstelling tegen 
aansprakelijkheid wegens 
beroepsnalatigheid, voor een bedrag van 
ten minste 1 120 000 EUR, van toepassing 
per schadegeval, en in totaal 1 680 000 
EUR per jaar voor alle schadegevallen, 
tenzij die verzekering of vergelijkbare 
borgstelling reeds wordt geboden door een 
verzekeringsonderneming, een 
herverzekeringsonderneming of een 
andere onderneming namens welke de 
verzekerings- of 
herverzekeringstussenpersoon handelt of 
bevoegd is te handelen, of die 
onderneming de volledige 
verantwoordelijkheid voor het handelen 
van de tussenpersoon op zich heeft 
genomen.

Or. en

Motivering

Er moet een zekere mate van proportionaliteit zijn tussen de complexiteit van de 
verzekeringsproducten en de aansprakelijkheidsverzekering die de tussenpersonen bezitten. 
Het woord "garantie" is een eerder enge wettelijke term, die moet worden veranderd om 
gelijkwaardige instrumenten, zoals borgstelling (Duits: Bürgschaft), te omvatten.

Amendement 69
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB ontwikkelt ontwerpen van 
regelgevingsnormen waardoor het in lid 3 
en lid 4 bedoelde basisbedrag in euro's 
wordt aangepast volgens de procentuele 
mutatie van het indexcijfer gedurende de 
periode tussen de inwerkingtreding van 
deze richtlijn en de eerste 

Schrappen
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actualiseringsdatum, of tussen de laatste 
actualiseringsdatum en de volgende 
actualiseringsdatum, en naar boven wordt 
afgerond op 1 EUR.

Or. en

Motivering

Gezien de zeer verschillende kenmerken van de nationale markten is het volledig gepast dat 
de lidstaten van herkomst het niveau voor de beroepsvereisten vastleggen.

Amendement 70
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB ontwikkelt ontwerpen van 
regelgevingsnormen waardoor het in lid 3 
en lid 4 bedoelde basisbedrag in euro's 
wordt aangepast volgens de procentuele 
mutatie van het indexcijfer gedurende de 
periode tussen de inwerkingtreding van 
deze richtlijn en de eerste 
actualiseringsdatum, of tussen de laatste 
actualiseringsdatum en de volgende 
actualiseringsdatum, en naar boven wordt 
afgerond op 1 EUR.

Schrappen

Or. en

Amendement 71
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB dient die ontwerpen van 
regelgevingsnormen om de vijf jaar bij de 

Schrappen
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Commissie in, voor de eerste maal vijf 
jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Moet worden gelezen in samenhang met de andere amendementen van Malcolm Harbour op 
artikel 8.

Amendement 72
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EAVB dient die ontwerpen van 
regelgevingsnormen om de vijf jaar bij de 
Commissie in, voor de eerste maal vijf 
jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze richtlijn.

Schrappen

Or. en

Amendement 73
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend de in de eerste alinea bedoelde 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Moet worden gelezen in samenhang met de andere amendementen van Malcolm Harbour op 
artikel 8.

Amendement 74
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 7 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 
verleend de in de eerste alinea bedoelde 
technische uitvoeringsnormen vast te 
stellen overeenkomstig artikel 15 van 
Verordening (EU) nr. 1094/2010.

Schrappen

Or. en

Amendement 75
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

Schrappen

(a) wat wordt verstaan onder passende 
kennis en bekwaamheid van de 
tussenpersoon om bij zijn klanten aan 
verzekeringsbemiddeling te doen als 
bedoeld in lid 1;
(b) welke de geschikte criteria zijn om met 
name het niveau van beroepskwalificatie, 
-ervaring en -vaardigheden te bepalen dat 
nodig is om het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf uit te 
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oefenen;
(c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun kennis en 
bekwaamheid via voortdurende 
bijscholing op peil te houden om goed te 
kunnen blijven presteren.

Or. en

Amendement 76
Mitro Repo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

Schrappen

(a) wat wordt verstaan onder passende 
kennis en bekwaamheid van de 
tussenpersoon om bij zijn klanten aan
verzekeringsbemiddeling te doen als 
bedoeld in lid 1;
(b) welke de geschikte criteria zijn om met 
name het niveau van beroepskwalificatie, 
-ervaring en -vaardigheden te bepalen dat 
nodig is om het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf uit te 
oefenen;
(c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun kennis en 
bekwaamheid via voortdurende 
bijscholing op peil te houden om goed te 
kunnen blijven presteren.

Or. fi
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Motivering

De gedetailleerde regels voor nationale opleidingspraktijken en nationale opleidingsvereisten 
moeten door een beslissing op nationaal niveau worden vastgelegd, niet door de Commissie.

Amendement 77
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

Schrappen

(a) wat wordt verstaan onder passende 
kennis en bekwaamheid van de 
tussenpersoon om bij zijn klanten aan 
verzekeringsbemiddeling te doen als 
bedoeld in lid 1;
(b) welke de geschikte criteria zijn om met 
name het niveau van beroepskwalificatie, 
-ervaring en -vaardigheden te bepalen dat 
nodig is om het 
verzekeringsbemiddelingsbedrijf uit te 
oefenen;
(c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun kennis en 
bekwaamheid via voortdurende 
bijscholing op peil te houden om goed te 
kunnen blijven presteren.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 290 van het VWEU kunnen in gedelegeerde handelingen niet-
essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling worden vastgesteld. De beroepsvereisten 
zijn echter duidelijk essentieel voor deze wetgevingshandeling. In plaats van deze richtlijn tot 
een instrument voor minimale harmonisatie te maken zouden de gedelegeerde handelingen 
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bepaalde onderdelen verbeteren door middel van een instrument voor maximale 
harmonisatie. Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van dit voorstel bepalen de lidstaten de 
passende kennis en bekwaamheid waarover een tussenpersoon moet beschikken.

Amendement 78
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen voor de invoering 
van passende, doeltreffende, onpartijdige 
en onafhankelijke klachten- en 
beroepsprocedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen en klanten en 
tussen verzekeringsondernemingen en 
klanten, waarbij in voorkomend geval van 
bestaande instanties gebruik wordt 
gemaakt. De lidstaten zorgen er ook voor 
dat alle verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen aan de 
procedures voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting deelnemen wanneer 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. De lidstaten zorgen voor de invoering 
van passende, doeltreffende, onpartijdige 
en onafhankelijke klachten- en 
beroepsprocedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen en klanten en 
tussen verzekeringsondernemingen en 
klanten, waarbij in voorkomend geval van 
bestaande instanties gebruik wordt 
gemaakt.

Or. en

Motivering

In het ontwerpvoorstel zou de consumentenbescherming fundamenteel worden ondermijnd 
door te eisen dat de beslissingen van buitengerechtelijke geschillenbeslechting niet bindend 
zijn voor ondernemingen. Als ondernemingen niet worden geconfronteerd met het risico op 
een bindende beslissing, wordt hun stimulans om een regeling te bereiken via bemiddeling 
aanzienlijk verminderd. In deze amendementen wordt voorgesteld alle voorwaarden weg te 
laten die in artikel 13 aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting worden opgelegd. 
Daardoor kunnen de lidstaten een regeling treffen voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting die aangepast is aan de specifieke kenmerken van hun markt en 
rechtssysteem.
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Amendement 79
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen voor de invoering 
van passende, doeltreffende, onpartijdige 
en onafhankelijke klachten- en 
beroepsprocedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen
verzekeringstussenpersonen en klanten en 
tussen verzekeringsondernemingen en 
klanten, waarbij in voorkomend geval van 
bestaande instanties gebruik wordt 
gemaakt. De lidstaten zorgen er ook voor 
dat alle verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen aan de 
procedures voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting deelnemen wanneer 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. De lidstaten zorgen voor de invoering 
van passende, doeltreffende, onpartijdige 
en onafhankelijke klachten- en 
beroepsprocedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen en klanten en 
tussen verzekeringsondernemingen en 
klanten, waarbij in voorkomend geval van 
bestaande instanties gebruik wordt 
gemaakt.

Or. en

Amendement 80
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen voor de invoering 
van passende, doeltreffende, onpartijdige 
en onafhankelijke klachten- en 
beroepsprocedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen en klanten en 
tussen verzekeringsondernemingen en 
klanten, waarbij in voorkomend geval van 
bestaande instanties gebruik wordt 
gemaakt. De lidstaten zorgen er ook voor 

1. De lidstaten zorgen voor de invoering 
van passende, doeltreffende, onpartijdige 
en onafhankelijke klachten- en 
beroepsprocedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen 
verzekeringstussenpersonen en klanten en 
tussen verzekeringsondernemingen en 
klanten, waarbij in voorkomend geval van 
bestaande instanties gebruik wordt 
gemaakt.
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dat alle verzekeringsondernemingen en 
verzekeringstussenpersonen aan de 
procedures voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting deelnemen wanneer 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Or. en

Motivering

Er worden beroepsprocedures ingevoerd voor de buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen voor zowel tussenpersonen en verzekeringsondernemingen en klanten. Deze 
bepaling moet stroken met recente initiatieven voor een richtlijn inzake alternatieve 
geschilbeslechting.

Amendement 81
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de procedure leidt tot besluiten die niet 
bindend zijn;

Schrappen

Or. en

Motivering

Moet worden gelezen in samenhang met de andere amendementen van Malcolm Harbour op 
artikel 13.

Amendement 82
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de procedure leidt tot besluiten die niet 
bindend zijn;

Schrappen
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Or. en

Amendement 83
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de procedure leidt tot besluiten die niet 
bindend zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 84
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Wanneer een klant overeenkomstig 
nationale wetgeving een procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting inleidt 
tegen een verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming met betrekking 
tot een geschil over in deze richtlijn 
vastgelegde rechten en verplichtingen, 
moet de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming deelnemen aan 
deze procedure.
Voor de toepassing van deze richtlijn 
werken de bevoegde autoriteiten samen 
met elkaar en met de entiteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de hierboven 
vermelde klachten- en beroepsprocedures 
voor de buitengerechtelijke beslechting 
voor zover toegelaten door van kracht 
zijnde EU-richtlijnen en -verordeningen. 

Or. en
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Amendement 85
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de verjaringstermijn om het geschil 
voor het gerecht aanhangig te maken, 
wordt voor de duur van de procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting 
geschorst;

Schrappen

Or. en

Motivering

Moet worden gelezen in samenhang met de andere amendementen van Malcolm Harbour op 
artikel 13.

Amendement 86
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de verjaringstermijn om het geschil 
voor het gerecht aanhangig te maken, 
wordt voor de duur van de procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting 
geschorst;

Schrappen

Or. en

Amendement 87
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de verjaringstermijn om het geschil 
voor het gerecht aanhangig te maken, 
wordt voor de duur van de procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting 
geschorst;

Schrappen

Or. en

Amendement 88
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de verjaring van het vorderingsrecht 
wordt voor de duur van de procedure 
geschorst;

Schrappen

Or. en

Motivering

Moet worden gelezen in samenhang met de andere amendementen van Malcolm Harbour op 
artikel 13.

Amendement 89
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de verjaring van het vorderingsrecht 
wordt voor de duur van de procedure 
geschorst;

Schrappen

Or. en
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Amendement 90
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de verjaring van het vorderingsrecht 
wordt voor de duur van de procedure 
geschorst;

Schrappen

Or. en

Amendement 91
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de procedure brengt geen of niet al te 
hoge kosten mee;

Schrappen

Or. en

Motivering

Moet worden gelezen in samenhang met de andere amendementen van Malcolm Harbour op 
artikel 13.

Amendement 92
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de procedure brengt geen of niet al te 
hoge kosten mee;

Schrappen
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Or. en

Amendement 93
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de procedure brengt geen of niet al te 
hoge kosten mee;

Schrappen

Or. en

Amendement 94
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de middelen voor toegang tot de 
procedure zijn niet beperkt tot 
elektronische middelen; en

Schrappen

Or. en

Motivering

Moet worden gelezen in samenhang met de andere amendementen van Malcolm Harbour op 
artikel 13.

Amendement 95
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de middelen voor toegang tot de 
procedure zijn niet beperkt tot 
elektronische middelen; en

Schrappen

Or. en

Amendement 96
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de middelen voor toegang tot de 
procedure zijn niet beperkt tot 
elektronische middelen; en

Schrappen

Or. en

Amendement 97
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) in uitzonderlijke gevallen waarin spoed 
vereist is, kunnen voorlopige maatregelen 
worden getroffen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Moet worden gelezen in samenhang met de andere amendementen van Malcolm Harbour op 
artikel 13.
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Amendement 98
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) in uitzonderlijke gevallen waarin spoed 
vereist is, kunnen voorlopige maatregelen 
worden getroffen.

Schrappen

Or. en

Amendement 99
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) in uitzonderlijke gevallen waarin spoed 
vereist is, kunnen voorlopige maatregelen 
worden getroffen.

Schrappen

Or. en

Amendement 100
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een klant overeenkomstig 
nationale wetgeving een procedure voor 
alternatieve geschillenbeslechting inleidt 
tegen een verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming met betrekking 
tot een geschil over in deze richtlijn 
vastgelegde rechten en verplichtingen, 
moet de verzekeringstussenpersoon of 
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verzekeringsonderneming deelnemen aan 
deze procedure.

Or. en

Motivering

Moet worden gelezen in samenhang met de andere amendementen van Malcolm Harbour op 
artikel 13.

Amendement 101
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze richtlijn 
werken de bevoegde autoriteiten samen 
met elkaar en met de entiteiten die 
verantwoordelijk zijn voor de hierboven 
vermelde klachten- en beroepsprocedures 
voor de buitengerechtelijke beslechting 
voor zover toegelaten door van kracht 
zijnde EU-richtlijnen en -verordeningen.

Or. en

Motivering

Moet worden gelezen in samenhang met de andere amendementen van Malcolm Harbour op 
artikel 13.

Amendement 102
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat deze 
instanties bij de beslechting van 
grensoverschrijdende geschillen 

Schrappen
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samenwerken.

Or. en

Amendement 103
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat deze 
instanties bij de beslechting van 
grensoverschrijdende geschillen 
samenwerken.

2. Wat transacties tussen ondernemingen 
en klanten betreft, leven deze instanties 
richtlijn XXXX/XXXX/EU van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen na.
Voor de toepassing van deze richtlijn 
zorgen de lidstaten ervoor dat voor de 
beslechting van grensoverschrijdende 
geschillen deze instanties en de bevoegde 
autoriteiten samenwerken met elkaar en 
met de entiteiten die verantwoordelijk zijn 
voor de hierboven vermelde klachten- en 
beroepsprocedures voor de 
buitengerechtelijke beslechting voor zover 
toegelaten door van kracht zijnde EU-
richtlijnen en -verordeningen.

Or. en

Motivering

Er worden beroepsprocedures ingevoerd voor de buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen voor zowel tussenpersonen en verzekeringsondernemingen en klanten. Deze 
bepaling moet stroken met recente initiatieven voor een richtlijn inzake alternatieve 
geschilbeslechting.

Amendement 104
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de op 
hun grondgebied gevestigde 
verzekeringstussenpersonen klanten op de 
hoogte brengen van de naam, het adres en 
de website van de instanties voor 
alternatieve geschillenbeslechting 
waaronder zij vallen en die bevoegd zijn 
voor potentiële geschillen tussen hen en 
de klanten. 

Or. en

Amendement 105
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Verzekeringstussenpersonen die 
binnen de Unie actief zijn in online- en 
grensoverschrijdende online-verkoop, 
brengen klanten op de hoogte van het 
ODR-platform, indien van toepassing, en 
van hun e-mailadres. Deze informatie is 
op eenvoudige, rechtstreekse en duidelijk 
zichtbare wijze te allen tijde toegankelijk 
op de website van de 
verzekeringstussenpersoon en indien het 
aanbod wordt gedaan bij e-mailbericht of 
een andere langs elektronische weg 
verzonden tekstboodschap, in die 
boodschap. Deze bevat een elektronische 
link naar de website van het ODR-
platform. Verzekeringstussenpersonen 
brengen klanten eveneens op de hoogte 
van het ODR-platform wanneer de klant 
een klacht indient bij de 
verzekeringstussenpersoon, een door de 
verzekeringstussenpersoon of een 
bedrijfsombudsman beheerd stelsel voor 
de afhandeling van 
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consumentenklachten. 

Or. en

Amendement 106
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een verzekeringstussenpersoon 
wordt alleen geacht op onafhankelijke 
basis advies te verlenen, als de 
tussenpersoon in zijn informatie aan de 
klant heeft verklaard dat dit het geval is.

Or. en

Motivering

Het laatste lid wordt toegevoegd om te verduidelijken dat er bij "niet-verbonden" 
tussenpersonen niet per se van mag worden uitgegaan dat zij op onafhankelijke basis advies 
verlenen.

Amendement 107
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) dat hij adviseert op grond van een 
onpartijdige analyse; of

(i) dat hij adviseert op grond van een 
onpartijdige en onafhankelijke analyse; of

Or. en

Motivering

Het woord "onafhankelijk" wordt toegevoegd omdat het belangrijk is dat klanten goed 
worden geïnformeerd over de grond van het advies.
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Amendement 108
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter c – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) dat hij geen contractuele verplichting 
heeft om uitsluitend met een of meer 
verzekeringsondernemingen 
verzekeringsbemiddelingszaken te doen en 
niet adviseert op grond van een 
onpartijdige analyse. In dat geval deelt hij 
tevens de namen mee van de 
verzekeringsondernemingen waarmee hij 
zaken doet of kan doen;

(iii) dat hij geen contractuele verplichting 
heeft om uitsluitend met een of meer 
verzekeringsondernemingen 
verzekeringsbemiddelingszaken te doen en 
niet adviseert op grond van een 
onpartijdige en onafhankelijke analyse. In 
dat geval deelt hij tevens de namen mee 
van de verzekeringsondernemingen 
waarmee hij zaken doet of kan doen;

Or. en

Motivering

Het woord "onafhankelijk" wordt toegevoegd omdat het belangrijk is dat klanten goed 
worden geïnformeerd over de grond van het advies.

Amendement 109
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de aard van de vergoeding die hij met 
betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst ontvangt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Lijkt punt e) te herhalen.
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Amendement 110
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de aard van de vergoeding die hij met 
betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst ontvangt;

Schrappen

Or. en

Motivering

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.

Amendement 111
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) indien de tussenpersoon een 
honorarium of enigerlei commissie zal 
ontvangen, het volledige bedrag van de 
vergoeding met betrekking tot de 
aangeboden of in overweging genomen 
verzekeringsproducten of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het volledige 
honorarium, de volledige commissie of de 

Schrappen
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combinatie van beide;

Or. en

Motivering

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.

Amendement 112
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) indien de tussenpersoon een 
honorarium of enigerlei commissie zal 
ontvangen, het volledige bedrag van de 
vergoeding met betrekking tot de 
aangeboden of in overweging genomen 
verzekeringsproducten of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het volledige 
honorarium, de volledige commissie of de 
combinatie van beide;

(f) of met betrekking tot het 
verzekeringscontract de bron van de 
vergoeding is:

i) de verzekeringnemer;
ii) de verzekeringsonderneming;
iii) een andere 
verzekeringstussenpersoon;
iv) een combinatie van i), ii) en iii).

Or. xm
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Motivering

Wat de kwestie van transparantie van de vergoeding betreft, is de verstrekking van informatie 
over de vorm en de bron van de gebruikte vergoeding een gepaste oplossing.

Amendement 113
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) indien de tussenpersoon een honorarium 
of enigerlei commissie zal ontvangen, het 
volledige bedrag van de vergoeding met 
betrekking tot de aangeboden of in 
overweging genomen 
verzekeringsproducten of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het volledige 
honorarium, de volledige commissie of de 
combinatie van beide;

(f) indien de tussenpersoon een honorarium 
zal ontvangen, het volledige bedrag van het 
honorarium met betrekking tot de 
aangeboden of in overweging genomen 
verzekeringsproducten of, indien geen 
precies bedrag kan worden vermeld, de 
berekeningsgrondslag van het volledige 
honorarium;

Or. en

Motivering

Door het voorgestelde amendement wordt de volledige bekendmaking van de honoraria aan 
de klant gegarandeerd.

Amendement 114
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) indien het bedrag van de commissie 
afhangt van het bereiken van 
overeengekomen doelstellingen of 
drempels met betrekking tot de door de 
tussenpersoon bij de verzekeraar 
geplaatste verzekeringsovereenkomsten, 

Schrappen
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de doelstellingen of drempels alsook de 
bedragen die hij zal ontvangen indien die 
doelstellingen of drempels worden 
gehaald.

Or. en

Motivering

Aan klanten mag informatie over de vergoeding van het bedrijf niet worden ontzegd, als zij dit 
als een onderdeel van hun besluitvormingsproces beschouwen; daarom steunen we het advies 
van de EAVB (voorheen CETVB) dat de Commissie een aanpak moet aannemen waarbij 
klanten op verzoek informatie over vergoedingen krijgen.

Amendement 115
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) indien het bedrag van de commissie 
afhangt van het bereiken van 
overeengekomen doelstellingen of 
drempels met betrekking tot de door de 
tussenpersoon bij de verzekeraar 
geplaatste verzekeringsovereenkomsten, 
de doelstellingen of drempels alsook de 
bedragen die hij zal ontvangen indien die 
doelstellingen of drempels worden 
gehaald.

Schrappen

Or. en

Amendement 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) indien het bedrag van de commissie Schrappen
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afhangt van het bereiken van 
overeengekomen doelstellingen of 
drempels met betrekking tot de door de 
tussenpersoon bij de verzekeraar 
geplaatste verzekeringsovereenkomsten, 
de doelstellingen of drempels alsook de 
bedragen die hij zal ontvangen indien die 
doelstellingen of drempels worden 
gehaald.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de eerste vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn geldt, 
in afwijking van lid 1, onder f), dat de 
tussenpersoon bij 
verzekeringsovereenkomsten die niet tot 
de in bijlage I bij Richtlijn 2002/83/EG 
vermelde branches behoren, voordat een 
verzekeringsovereenkomst gesloten wordt 
en indien hij zal worden vergoed door een 
honorarium of een commissie:

Schrappen
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(a) aan de klant het bedrag of, indien 
geen precies bedrag kan worden vermeld, 
de berekeningsgrondslag van het 
honorarium, de commissie of de 
combinatie van beide meedeelt, indien de 
klant daarom verzoekt;
(b) de klant in kennis stelt van diens recht 
om de onder a) bedoelde informatie te 
vragen.

Or. xm

Motivering

Met een specifieke verwijzing naar de bepalingen over het op de markt aanbieden van niet-
financiële verzekeringsproducten, aangezien deze producten geen investeringscomponent 
bevatten en de commissie op geen enkele manier de resultaten beïnvloedt, stellen we voor 
deze bepalingen te schrappen.

Amendement 118
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de eerste vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn geldt, 
in afwijking van lid 1, onder f), dat de 
tussenpersoon bij 
verzekeringsovereenkomsten die niet tot 
de in bijlage I bij Richtlijn 2002/83/EG 
vermelde branches behoren, voordat een 
verzekeringsovereenkomst gesloten wordt 
en indien hij zal worden vergoed door een 
honorarium of een commissie:

Schrappen

(a) aan de klant het bedrag of, indien 
geen precies bedrag kan worden vermeld, 
de berekeningsgrondslag van het 
honorarium, de commissie of de 
combinatie van beide meedeelt, indien de 
klant daarom verzoekt;
(b) de klant in kennis stelt van diens recht 
om de onder a) bedoelde informatie te 
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vragen.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 119
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de eerste vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn geldt, 
in afwijking van lid 1, onder f), dat de 
tussenpersoon bij 
verzekeringsovereenkomsten die niet tot 
de in bijlage I bij Richtlijn 2002/83/EG 
vermelde branches behoren, voordat een 
verzekeringsovereenkomst gesloten wordt 
en indien hij zal worden vergoed door een 
honorarium of een commissie:

2. Indien de tussenpersoon zal worden 
vergoed door een commissie, geldt dat hij:

Or. en

Motivering

Aan klanten mag informatie over de vergoeding van het bedrijf niet worden ontzegd, als zij dit 
als een onderdeel van hun besluitvormingsproces beschouwen; daarom steunen we het advies 
van de EAVB (voorheen CETVB) dat de Commissie een aanpak moet aannemen waarbij 
klanten op verzoek informatie over vergoedingen krijgen.
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Amendement 120
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon stelt de klant 
ook in kennis van de aard en de 
berekeningsgrondslag van elke variabele 
vergoeding die hun werknemers voor het 
distribueren en beheren van het 
desbetreffende verzekeringsproduct 
ontvangen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De beperkingen van de bekendmaking zijn bij een variabele vergoeding van de werknemers 
bijzonder scherp. De betalings- en bonusstructuur verschilt veel, zijn vaak complex en 
moeilijk te begrijpen voor klanten. Bovendien vormt de potentiële belangenvermenging die in 
de rechtstreekse verkoop ongetwijfeld bestaat, niet hetzelfde consumentenrisico als die in de 
verkoop via tussenpersonen.

Amendement 121
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon stelt de klant 
ook in kennis van de aard en de 
berekeningsgrondslag van elke variabele 
vergoeding die hun werknemers voor het 
distribueren en beheren van het 
desbetreffende verzekeringsproduct 
ontvangen.

Schrappen
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Or. xm

Motivering

Deze informatie geeft de klant die een overeenkomst ondertekent, geen beslissende bijstand 
voor het nemen van het definitief besluit, maar vergroot wel verder de te verstrekken 
precontractuele informatie.

Amendement 122
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon stelt de klant 
ook in kennis van de aard en de 
berekeningsgrondslag van elke variabele 
vergoeding die hun werknemers voor het 
distribueren en beheren van het 
desbetreffende verzekeringsproduct 
ontvangen.

Schrappen

Or. en

Motivering

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.

Amendement 123
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de klant uit hoofde van de 
verzekeringsovereenkomst betalingen 
moet uitvoeren na het sluiten van die 
overeenkomst, deelt de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon voor elk van 
die betalingen de in dit artikel bedoelde 
informatie mee.

Schrappen

Or. xm

Motivering

Deze informatie geeft de klant die een overeenkomst ondertekent, geen beslissende bijstand 
voor het nemen van het definitief besluit, maar vergroot wel verder de te verstrekken 
precontractuele informatie.

Amendement 124
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de klant uit hoofde van de 
verzekeringsovereenkomst betalingen 
moet uitvoeren na het sluiten van die 
overeenkomst, deelt de 
verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon voor elk van 
die betalingen de in dit artikel bedoelde 
informatie mee.

Schrappen

Or. en

Amendement 125
Malcolm Harbour
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

Schrappen

(a) welke de geschikte criteria zijn om te 
bepalen hoe de vergoeding van de 
tussenpersoon – met inbegrip van 
voorwaardelijke provisies – aan de klant 
wordt bekendgemaakt als bedoeld in lid 1, 
onder f) en g), en lid 2;
(b) welke de geschikte criteria zijn om met 
name de berekeningsgrondslag van het 
volledige honorarium, de volledige 
commissie of de combinatie van beide te 
bepalen;
(c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun vergoeding aan 
de klant bekend te maken.

Or. en

Motivering

De richtlijn betreffende verzekeringsbemiddeling (IMD 2) moet een duidelijke en 
alomvattende tekst van het eerste niveau zijn, die indruist tegen de logica waarin aan de 
Commissie gedelegeerde bevoegdheden worden gegeven.

Amendement 126
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 

Schrappen
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handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:
(a) welke de geschikte criteria zijn om te 
bepalen hoe de vergoeding van de 
tussenpersoon – met inbegrip van 
voorwaardelijke provisies – aan de klant 
wordt bekendgemaakt als bedoeld in lid 1, 
onder f) en g), en lid 2;
(b) welke de geschikte criteria zijn om met 
name de berekeningsgrondslag van het 
volledige honorarium, de volledige 
commissie of de combinatie van beide te 
bepalen;
(c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun vergoeding aan 
de klant bekend te maken.

Or. en

Amendement 127
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:

Schrappen

(a) welke de geschikte criteria zijn om te 
bepalen hoe de vergoeding van de 
tussenpersoon – met inbegrip van 
voorwaardelijke provisies – aan de klant 
wordt bekendgemaakt als bedoeld in lid 1, 
onder f) en g), en lid 2;
(b) welke de geschikte criteria zijn om met 
name de berekeningsgrondslag van het 
volledige honorarium, de volledige 
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commissie of de combinatie van beide te 
bepalen;
(c) welke maatregelen redelijkerwijze van 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen mogen 
worden verwacht om hun vergoeding aan 
de klant bekend te maken.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 290 van het VWEU kunnen in gedelegeerde handelingen, zoals in 
artikel 17, lid 5, bepaald, niet-essentiële onderdelen van een wetgevingshandeling worden 
vastgesteld. De specifieke kenmerken van de bekendmaking en berekening/bepaling van de 
vergoeding zijn echter duidelijk essentieel voor deze wetgevingshandeling. In plaats van deze 
richtlijn tot een instrument voor minimale harmonisatie te maken zouden de gedelegeerde 
handelingen bepaalde onderdelen verbeteren door middel van een instrument voor maximale 
harmonisatie.

Amendement 128
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorafgaand aan de sluiting van een 
verzekeringsovereenkomst stelt de 
verzekeringstussenpersoon – met inbegrip 
van verbonden verzekeringstussenpersonen 
– of de verzekeringsonderneming, rekening 
houdend met de door de klant verstrekte 
informatie:

1. Voorafgaand aan de sluiting van een 
verzekeringsovereenkomst omschrijft de 
verzekeringstussenpersoon – met inbegrip 
van verbonden verzekeringstussenpersonen 
– of de verzekeringsonderneming, rekening 
houdend met de door de klant verstrekte 
informatie:

Or. en

Amendement 129
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voorafgaand aan de sluiting van een 
verzekeringsovereenkomst stelt de 
verzekeringstussenpersoon – met inbegrip 
van verbonden verzekeringstussenpersonen 
– of de verzekeringsonderneming, rekening 
houdend met de door de klant verstrekte 
informatie:

1. Voorafgaand aan de sluiting van een 
verzekeringsovereenkomst stelt de 
verzekeringstussenpersoon – met inbegrip 
van verbonden verzekeringstussenpersonen 
– of de verzekeringsonderneming , 
rekening houdend met de door de klant 
verstrekte informatie of informatie over de 
klant:

Or. en

Amendement 130
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1, onder a) en b), bedoelde 
bijzonderheden variëren naargelang van de 
ingewikkeldheidsgraad van het aangeboden 
verzekeringsproduct en de omvang van het 
financiële risico voor de klant.

2. De in lid 1, onder a) en b), bedoelde 
bijzonderheden variëren naargelang van de 
ingewikkeldheidsgraad van het 
aangeboden verzekeringsproduct, de 
omvang van het financiële risico voor de 
klant en het verkoopkanaal.

Or. en

Amendement 131
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de verzekeringstussenpersoon
of de verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat hij of zij adviseert op grond 
van een objectieve analyse, is hij of zij
verplicht zijn of haar advies te baseren op 

3. Wanneer de verzekeringstussenpersoon 
de klant meedeelt dat hij adviseert op 
grond van een objectieve analyse, is hij 
verplicht zijn advies te baseren op een 
analyse van een toereikend aantal op de 
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een analyse van een toereikend aantal op 
de markt verkrijgbare 
verzekeringsovereenkomsten, zodat hij of 
zij overeenkomstig professionele criteria in 
staat is de verzekeringsovereenkomst aan 
te bevelen die aan de behoeften van de 
klant voldoet.

markt verkrijgbare 
verzekeringsovereenkomsten, zodat hij 
overeenkomstig professionele criteria in 
staat is de verzekeringsovereenkomst aan 
te bevelen die aan de behoeften van de 
klant voldoet.

Or. xm

Motivering

Er wordt voorgesteld de verwijzing naar de verzekeringsonderneming te schrappen in het 
deel waarin wordt bepaald dat de onderneming onafhankelijk verzekeringsadvies aan de klant 
verleent, aangezien dit een contradictio in terminis is.

Amendement 132
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de verzekeringstussenpersoon 
of de verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat hij of zij adviseert op grond 
van een objectieve analyse, is hij of zij 
verplicht zijn of haar advies te baseren op 
een analyse van een toereikend aantal op 
de markt verkrijgbare 
verzekeringsovereenkomsten, zodat hij of 
zij overeenkomstig professionele criteria in 
staat is de verzekeringsovereenkomst aan 
te bevelen die aan de behoeften van de 
klant voldoet.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 133
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst en ongeacht of advies wordt 
gegeven, verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming, rekening 
houdend met de complexiteit van het 
verzekeringsproduct en het type klant, deze 
laatste in een begrijpelijke vorm de 
relevante informatie over het 
verzekeringsproduct om de klant in staat te 
stellen met kennis van zaken een beslissing 
te nemen.

4. Voorafgaand aan de sluiting van een 
overeenkomst en ongeacht of advies wordt 
gegeven, verstrekt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming, rekening 
houdend met de complexiteit van het 
verzekeringsproduct en het type klant, deze 
laatste in een begrijpelijke vorm de 
relevante informatie over het 
verzekeringsproduct om de klant in staat te 
stellen met kennis van zaken een beslissing 
te nemen. Deze wordt verstrekt in een 
gestandaardiseerd informatieblad, in 
verstaanbare taal en bevat de 
belangrijkste informatie over het 
verzekeringscontract.

Or. en

Amendement 134
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
De bepalingen van dit artikel gelden niet 
voor personen die 
verzekeringsbemiddelingsdiensten 
verlenen met betrekking tot de verkoop 
van verzekeringsbeleggingsproducten 
door:
(a) een verzekeringstussenpersoon;
(b) een verzekeringsonderneming.

Or. en

Motivering

Verzekeringsbemiddeling met betrekking tot de verkoop van verzekeringsbeleggingsproducten 
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wordt al in hoofdstuk VII behandeld. De daarmee verbonden geschiktheids- en 
adequaatheidstest is ook al van toepassing en wordt behandeld in artikel 25. Deze regels 
moeten daarom niet worden herhaald.

Amendement 135
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in de artikelen 16, 17 en 18 bedoelde 
informatie hoeft niet te worden gegeven
wanneer de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming bemiddelt bij de 
verzekering van grote risico's, in het geval 
van bemiddeling door 
herverzekeringstussenpersonen of 
herverzekeringsondernemingen, of met 
betrekking tot professionele klanten als 
bepaald in de bijlage.

1. De in de artikelen 16, 17 en 18 bedoelde 
informatie hoeft niet te worden verstrekt
wanneer de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming bemiddelt bij de 
verzekering van grote risico's, in het geval 
van bemiddeling door 
herverzekeringstussenpersonen of 
herverzekeringsondernemingen, of met 
betrekking tot professionele klanten als 
bepaald in de bijlage .

Or. en

Amendement 136
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten die met betrekking tot 
verzekeringstussenpersonen strengere 
bepalingen handhaven of aannemen, 
zorgen ervoor dat deze bepalingen gelijke 
voorwaarden eerbiedigen en dat de uit die 
bepalingen voortvloeiende administratieve 
lasten in verhouding staan tot de 
voordelen voor de 
consumentenbescherming.

Or. en
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Amendement 137
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan bundelpraktijken toe, 
maar koppelpraktijken niet.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er is geen duidelijk bewijs van enig nadeel voor de klant om het verbod van koppelpraktijken 
voor verzekeringsproducten te ondersteunen, aangezien deze voorstellen geen deel 
uitmaakten van de raadpleging en effectbeoordeling van de IMD door de Commissie.

Amendement 138
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan bundelpraktijken toe, 
maar koppelpraktijken niet.

1. De lidstaten staan oneerlijke 
handelspraktijken zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 2005/29/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 mei 2005 
betreffende oneerlijke handelspraktijken 
van ondernemingen jegens consumenten 
op de interne markt, niet toe.

Or. en

Amendement 139
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten staan bundelpraktijken toe, 
maar koppelpraktijken niet.

1. De lidstaten kunnen bundelpraktijken 
toestaan, maar koppelpraktijken niet.

Or. en

Amendement 140
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verzekeringsdienst of 
-product samen met een andere dienst of 
een ander product als een pakket wordt 
aangeboden, biedt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de 
componenten van het pakket ook 
afzonderlijk aan, deelt zij of hij de klant 
mee dat die componenten afzonderlijk 
kunnen worden gekocht en verstrekt zij of 
hij informatie over de kosten van elke 
component van het pakket die via of van 
die verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

2. Wanneer een verzekering samen met een 
andere dienst of een ander product als een 
pakket wordt aangeboden, biedt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de 
componenten van het pakket ook 
afzonderlijk aan, deelt zij of hij de klant 
mee of die componenten afzonderlijk 
kunnen worden gekocht en verstrekt zij of 
hij informatie over de kosten van elke 
component van het pakket die via of van 
die verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

Or. en

Motivering

Deze formulering brengt het voorstel op één lijn met de MiFID-aanpak.

Amendement 141
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een verzekeringsdienst of 
-product samen met een andere dienst of 
een ander product als een pakket wordt 
aangeboden, biedt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de 
componenten van het pakket ook 
afzonderlijk aan, deelt zij of hij de klant 
mee dat die componenten afzonderlijk 
kunnen worden gekocht en verstrekt zij of 
hij informatie over de kosten van elke 
component van het pakket die via of van 
die verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

2. Bij bundelpraktijken biedt de 
verzekeringsonderneming of, in 
voorkomend geval, de 
verzekeringstussenpersoon de 
componenten van het pakket ook 
afzonderlijk aan, deelt zij of hij de klant 
mee of die componenten afzonderlijk 
kunnen worden gekocht en, indien dit het 
geval is, verstrekt zij of hij, op verzoek van 
de klant, informatie over de kosten van 
elke component van het pakket die via of 
van die verzekeringsonderneming of 
verzekeringstussenpersoon afzonderlijk 
kan worden gekocht.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 142
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De EAVB ontwikkelt uiterlijk op 
31 december [20XX] richtsnoeren voor de 
beoordeling van en het toezicht op 
crossselling, waarin met name wordt 
aangegeven in welke situaties crossselling 
in strijd is met de verplichtingen van de 

Schrappen
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artikelen 16, 17 en 18 of van lid 1 van dit 
artikel, en werkt deze richtsnoeren 
periodiek bij.

Or. en

Motivering

Gezien de voorgestelde veranderingen aan artikel 21 is dit niet langer noodzakelijk.

Amendement 143
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De EAVB ontwikkelt uiterlijk op 
31 december [20XX] richtsnoeren voor de 
beoordeling van en het toezicht op 
crossselling, waarin met name wordt 
aangegeven in welke situaties crossselling 
in strijd is met de verplichtingen van de 
artikelen 16, 17 en 18 of van lid 1 van dit 
artikel, en werkt deze richtsnoeren 
periodiek bij.

Schrappen

Or. en

Amendement 144
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AANVULLENDE VEREISTEN TER 
BESCHERMING VAN DE KLANT MET 
BETREKKING TOT 
VERZEKERINGSBELEGGINGSPRODU
CTEN

VEREISTEN TER BESCHERMING VAN 
DE KLANT MET BETREKKING TOT 
VERZEKERINGSBELEGGINGSPRODU
CTEN
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Or. en

Amendement 145
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit hoofdstuk worden aanvullende 
voorschriften vastgelegd voor 
verzekeringsbemiddelingsdiensten met 
betrekking tot de verkoop van 
verzekeringsbeleggingsproducten door:

Dit hoofdstuk vervangt artikelen 15 tot en 
met 18 van hoofdstuk VI met betrekking 
tot de verkoop van 
verzekeringsbeleggingsproducten door:

Or. xm

Motivering

In de richtlijn betreffende verzekeringsbemiddeling (IMD 2) moet worden verduidelijkt dat de 
verkoop van verzekeringsbeleggingsproducten niet aan alle aanvullende gedragsnormen mag 
worden onderworpen, omdat dit zou leiden tot strengere regels dan voor de verkoop van 
producten die onder de MiFID vallen.

Amendement 146
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23, lid 1 en lid 2, zijn eveneens van 
toepassing op verzekeringstussenpersonen 
en verzekeringsondernemingen wanneer 
zij met betrekking tot alle 
verzekeringsproducten 
verzekeringsbemiddelingsdiensten 
verlenen.

Or. en
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Motivering

Zoals voor de amendementen van Malcolm Harbour bij artikel 17, is de verstrekking van 
informatie over de vergoeding van beperkte waarde in de aanpak van belangenconflicten. 
Hierdoor worden de regels van artikel 23 over belangenconflicten uitgebreid naar alle 
verzekeringsproducten.

Amendement 147
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23, lid 1 en lid 2, zijn eveneens van 
toepassing op verzekeringstussenpersonen 
en verzekeringsondernemingen wanneer 
zij met betrekking tot alle 
verzekeringsproducten 
verzekeringsbemiddelingsdiensten 
verlenen.

Or. en

Motivering

De regels inzake belangenconflicten moeten op alle verzekeringsproducten van toepassing 
zijn.

Amendement 148
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 23, lid 1 en lid 2, zijn eveneens van 
toepassing op verzekeringstussenpersonen 
en verzekeringsondernemingen wanneer 
zij met betrekking tot alle 
verzekeringsproducten 
verzekeringsbemiddelingsdiensten 
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verlenen. 

Or. en

Amendement 149
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen strengere bepalingen 
betreffende de vereisten op het gebied van 
de in de artikelen 23, 24 en 25 bedoelde 
bescherming van de klant handhaven of 
aannemen, indien deze bepalingen in 
overeenstemming zijn met het recht van 
de Unie. De EAEM (Europese Autoriteit 
voor effecten en markten) en de EAVB 
(Europese Autoriteit voor verzekeringen 
en bedrijfspensioenen) moeten 
samenwerken om een zo hoog mogelijke 
mate van consistentie te bereiken in de 
gedragsnormen voor 
retailbeleggingsproducten die onder 
MiFID II of onder deze richtlijn vallen, 
via richtsnoeren.

Or. en

Motivering

Zoals voor de amendementen van Malcolm Harbour bij artikel 17, is de verstrekking van 
informatie over de vergoeding van beperkte waarde in de aanpak van belangenconflicten. 
Hierdoor worden de regels van artikel 23 over belangenconflicten uitgebreid naar alle 
verzekeringsproducten.

Amendement 150
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen strengere bepalingen 
betreffende de vereisten op het gebied van 
de in de artikelen 23, 24 en 25 bedoelde 
bescherming van de klant handhaven of 
aannemen, indien deze bepalingen in 
overeenstemming zijn met het recht van 
de Unie. De EAEM (Europese Autoriteit 
voor effecten en markten) en de EAVB 
(Europese Autoriteit voor verzekeringen 
en bedrijfspensioenen) moeten 
samenwerken om een zo hoog mogelijke 
mate van consistentie te bereiken in de 
gedragsnormen voor 
retailbeleggingsproducten die onder 
MiFID II of onder deze richtlijn vallen, 
via richtsnoeren. 

Or. en

Amendement 151
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen strengere bepalingen 
betreffende de vereisten op het gebied van 
de in de artikelen 23, 24 en 25 bedoelde 
bescherming van de klant handhaven of 
aannemen, indien deze in 
overeenstemming zijn met het recht van 
de Unie.

Or. en

Motivering

De regels inzake belangenconflicten moeten op alle verzekeringsproducten van toepassing 
zijn.
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Amendement 152
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de overeenkomstig de 
artikelen 15, 16 en 17 door de
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming genomen
maatregelen ontoereikend zijn om 
redelijkerwijze te mogen aannemen dat 
het risico dat de belangen van de klant of 
potentiële klant als gevolg van 
belangenconflicten worden geschaad, zal 
worden voorkomen, maakt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming op heldere 
wijze de algemene aard of de bronnen van 
belangenconflicten aan de klant bekend 
alvorens voor rekening van de klant zaken 
te doen.

2. Een verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming handhaaft of 
hanteert effectieve organisatorische en 
administratieve regelingen om alle 
redelijke maatregelen te nemen die erop
zijn gericht te voorkomen dat door 
belangenconflicten de belangen van de 
klant worden geschaad.

Or. en

Motivering

Om op één lijn te brengen met MiFID.

Amendement 153
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de overeenkomstig de 
artikelen 15, 16 en 17 door de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming genomen
maatregelen ontoereikend zijn om 
redelijkerwijze te mogen aannemen dat het 
risico dat de belangen van de klant of 

2. Een verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming handhaaft of 
hanteert effectieve organisatorische en 
administratieve regelingen om alle 
redelijke maatregelen te nemen die erop 
zijn gericht te voorkomen dat door 
belangenconflicten de belangen van de 
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potentiële klant als gevolg van 
belangenconflicten worden geschaad, zal 
worden voorkomen, maakt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming op heldere wijze 
de algemene aard of de bronnen van 
belangenconflicten aan de klant bekend
alvorens voor rekening van de klant zaken 
te doen.

klant worden geschaad. Indien de door de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming genomen 
maatregelen ontoereikend zijn om 
redelijkerwijze te mogen aannemen dat het 
risico dat de belangen van de klant of 
potentiële klant als gevolg van 
belangenconflicten worden geschaad, zal 
worden voorkomen, maakt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming op heldere wijze 
de algemene aard en/of de bronnen van 
belangenconflicten en de maatregelen die 
werden genomen om deze risico's te 
beperken, aan de klant bekend.

Or. en

Motivering

Het is essentieel dat deze verkoopsnormen voor verzekeringsbeleggingsproducten consistent 
zijn, ongeacht of het om financiële instrumenten dan wel verzekeringsbeleggingsproducten 
gaat. Hierdoor zal de verwarring en de mogelijke regelgevingsarbitrage worden verminderd, 
terwijl de bescherming van de verzekeringsnemer wordt verhoogd. Daarom is het belangrijk 
dat de tekst van IMD 2 de tekst van MiFID weerspiegelt.

Amendement 154
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De bekendmaking:
(a) gebeurt op een duurzame drager; en
(b) bevat voldoende details, rekening 
houdend met het type klant, zodat de klant 
in staat wordt gesteld met kennis van 
zaken een beslissing te nemen met 
betrekking tot de dienst waarover het 
belangenconflict is ontstaan.

Or. en



AM\924646NL.doc 81/98 PE504.096v01-00

NL

Motivering

Het is essentieel dat deze verkoopsnormen voor verzekeringsbeleggingsproducten consistent 
zijn, ongeacht of het om financiële instrumenten dan wel verzekeringsbeleggingsproducten 
gaat. Hierdoor zal de verwarring en de mogelijke regelgevingsarbitrage worden verminderd, 
terwijl de bescherming van de verzekeringsnemer wordt verhoogd. Daarom is het belangrijk 
dat de tekst van IMD 2 de tekst van MiFID weerspiegelt.

Amendement 155
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten schrijven voor dat, 
wanneer verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen bij of voor 
klanten aan verzekeringsbemiddeling 
doen, zij zich op loyale, billijke en 
professionele wijze voor de belangen van 
hun klanten inzetten en met name de in 
dit artikel en in artikel 25 neergelegde 
beginselen in acht nemen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Herhaling van artikel 15.

Amendement 156
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De tenuitvoerlegging van de in 
artikelen 24 en 25 bepaalde 
informatievereisten moet proportioneel 
zijn, rekening houdend met het feit of de 
klant al dan niet een professionele klant is 
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als bepaald in de bijlage.

Or. en

Motivering

In de voorgestelde veranderingen aan artikel 24 wordt toelichting verschaft over de 
toepassing van deze artikelen met betrekking tot professionele klanten en andere 
amendementen om de tekst op één lijn te brengen met de huidige aanpak van MiFID II.

Amendement 157
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle door de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming aan klanten 
of potentiële klanten verstrekte 
informatie, met inbegrip van publicitaire 
mededelingen, is correct, duidelijk en niet 
misleidend. Publicitaire mededelingen 
zijn duidelijk als zodanig herkenbaar.

Schrappen

Or. en

Motivering

Herhaling van artikel 15.

Amendement 158
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming en zijn of haar 
diensten. Wanneer advies wordt verstrekt, 
wordt in de informatie gespecificeerd of 
het advies op onafhankelijke basis wordt 

(a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming en zijn of haar 
diensten.
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verstrekt en of het op een brede dan wel 
beperktere analyse van de markt is 
gebaseerd, en tevens aangegeven of de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant een 
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van het aan de klant 
aanbevolen verzekeringsproduct;

Or. en

Amendement 159
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming en zijn of haar 
diensten. Wanneer advies wordt verstrekt, 
wordt in de informatie gespecificeerd of 
het advies op onafhankelijke basis wordt 
verstrekt en of het op een brede dan wel 
beperktere analyse van de markt is 
gebaseerd, en tevens aangegeven of de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant een 
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van het aan de klant 
aanbevolen verzekeringsproduct;

(a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming en zijn of haar 
diensten. Wanneer advies wordt verstrekt, 
wordt in de informatie gespecificeerd of 
het advies op onafhankelijke basis wordt 
verstrekt en of het op een brede dan wel 
beperktere analyse van de markt is 
gebaseerd, en tevens aangegeven of de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant de 
meest recent informatie zal verstrekken 
over de geschiktheid van het aan de klant 
aanbevolen verzekeringsproduct;

Or. en

Motivering

Een permanente beoordeling, in de zin van een verplicht herhaald advies over het 
verzekeringsproduct en de geschiktheid ervan, is amper haalbaar, terwijl de verstrekking van 
de meest recente informatie over een product of een dienst op het verzoek van de klant een 
noodzakelijke dienst is.

Amendement 160
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) verzekeringsproducten en voorgestelde 
beleggingsstrategieën. Hieronder vallen 
passende toelichting en waarschuwingen 
over de risico's verbonden aan 
beleggingen in deze producten of aan 
bepaalde beleggingsstrategieën; en

(b) de vraag of het advies wordt verleend 
op onafhankelijke basis op grond van een 
objectieve analyse in de markt of op grond 
van een analyse van de door een 
verzekeringsonderneming aangeboden 
producten. In de informatie wordt 
aangegeven of de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming de klant een 
permanente beoordeling zal verstrekken 
van de geschiktheid van het aan de klant 
aanbevolen verzekeringsproduct;

Or. en

Amendement 161
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) kosten en bijbehorende lasten. (c) verzekeringsproducten rekening 
houdend met de complexiteit van het 
verzekeringsproduct en het type klant 
(klant of niet). Hieronder vallen passende 
toelichting en waarschuwingen over de 
risico's verbonden aan beleggingen in 
deze producten.

Or. en

Amendement 162
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in dit artikel bedoelde informatie 
wordt in een begrijpelijke vorm en op 
zodanige wijze verstrekt dat de klanten of 
potentiële klanten redelijkerwijze in staat 
zijn de aard en de risico's van het specifiek 
aangeboden verzekeringsproduct te 
begrijpen en derhalve met kennis van 
zaken beleggingsbeslissingen te nemen. 
Deze informatie mag in gestandaardiseerde 
vorm worden verstrekt.

4. De in dit artikel bedoelde informatie 
wordt in een begrijpelijke vorm en op 
zodanige wijze verstrekt dat de klanten of 
potentiële klanten redelijkerwijze in staat 
zijn de aard en de risico's van het specifiek 
aangeboden type verzekeringsproduct te 
begrijpen en derhalve met kennis van 
zaken beleggingsbeslissingen te nemen. 
Deze informatie mag in gestandaardiseerde 
vorm worden verstrekt.

Or. en

Motivering

Omwille van de consistentie met de formulering in MiFID II.

Amendement 163
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat op onafhankelijke basis 
verzekeringsadvies wordt verstrekt, geldt 
het volgende:

5. Wanneer de verzekeringstussenpersoon 
of verzekeringsonderneming de klant 
meedeelt dat op onafhankelijke basis 
verzekeringsadvies wordt verstrekt, omvat 
de in lid 3 bedoelde passende informatie 
de volgende elementen die vóór het 
verzekeringsadvies worden verstrekt:

Or. en

Amendement 164
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare verzekeringsproducten. De 
verzekeringsproducten zijn divers wat type 
en emittenten of productaanbieders 
betreft en mogen niet beperkt zijn tot 
verzekeringsproducten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hebben; en

(a) het scala aan verzekeringsproducten 
waarop de aanbeveling zal zijn gebaseerd, 
en in het bijzonder of het scala beperkt is
tot verzekeringsproducten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden hebben met de
tussenpersoon die de klant 
vertegenwoordigt; en

Or. en

Amendement 165
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare verzekeringsproducten. De 
verzekeringsproducten zijn divers wat type 
en emittenten of productaanbieders betreft 
en mogen niet beperkt zijn tot 
verzekeringsproducten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hebben; en

(a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming beoordeelt een 
scala aan op de markt verkrijgbare 
verzekeringsproducten. De 
verzekeringsproducten zijn divers wat type 
en emittenten of productaanbieders betreft 
en mogen niet beperkt zijn tot 
verzekeringsproducten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hebben; en

Or. en

Amendement 166
Othmar Karas
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming beoordeelt een 
voldoende groot aantal op de markt 
verkrijgbare verzekeringsproducten. De 
verzekeringsproducten zijn divers wat type 
en emittenten of productaanbieders betreft 
en mogen niet beperkt zijn tot 
verzekeringsproducten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hebben; en

(a) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming beoordeelt een 
scala aan op de markt verkrijgbare 
verzekeringsproducten. De 
verzekeringsproducten zijn divers wat type 
en emittenten of productaanbieders betreft 
en mogen niet beperkt zijn tot 
verzekeringsproducten die worden 
uitgegeven of verstrekt door entiteiten die 
nauwe banden met de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming hebben; en

Or. en

Amendement 167
Othmar Karas, Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten aanvaardt noch ontvangt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of een 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het verbod om provisies, commissies of geldelijke tegemoetkomingen van een derde partij te 
ontvangen voor de verlening van verzekeringsadvies op een onafhankelijke basis zorgt niet 
voor gelijke voorwaarden voor alle verkoopkanalen. Het zal niet leiden tot een grotere 
transparantie of bescherming van de klant, maar eerder die verkoopkanalen elimineren en 
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daardoor een verminderde concurrentie en hogere prijzen voor de klant teweegbrengen.

Amendement 168
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten aanvaardt noch ontvangt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of een 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt.

(b) of de klant voor het advies een provisie 
moet betalen;

Or. en

Amendement 169
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten aanvaardt noch ontvangt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of een 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt.

(b) met betrekking tot de dienstverlening 
aan klanten aanvaardt de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming geen provisies, 
commissies of geldelijke 
tegemoetkomingen die worden betaald of 
verstrekt door een derde partij of een 
persoon die voor rekening van een derde 
partij handelt en houdt deze niet in.

Or. en
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Amendement 170
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) of de verzekeringstussenpersoon 
met betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomst provisies of 
commissies ontvangt van een derde partij.

Or. en

Amendement 171
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten kunnen bijkomende 
vereisten opleggen aan de 
verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen die de klant 
informeren dat dat investeringsadvies op 
onafhankelijke basis wordt verleend.

Or. en

Amendement 172
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 33 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot maatregelen om ervoor te zorgen dat 

Schrappen
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verzekeringstussenpersonen of 
verzekeringsondernemingen de in dit 
artikel neergelegde beginselen in acht 
nemen wanneer zij bij hun klanten aan 
verzekeringsbemiddeling doen. In die 
gedelegeerde handelingen wordt het 
volgende gespecificeerd:
(a) de aard van de dienst die aan de klant 
of potentiële klant wordt aangeboden of 
voor hem wordt verricht, rekening 
houdend met de soort, het voorwerp, de 
omvang en de frequentie van de 
transacties; en
(b) de aard van de aangeboden of in 
overweging genomen producten, met 
inbegrip van verschillende soorten 
verzekeringsproducten.

Or. en

Motivering

De opdracht en doelstelling van de gedelegeerde handelingen zijn niet duidelijk gedefinieerd.

Amendement 173
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten staan toe dat 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen aan hun 
klanten verzekeringsbemiddelingsdiensten 
verlenen met betrekking tot een verkoop 
zonder advies zonder dat het noodzakelijk 
is informatie in te winnen of de 
vaststelling te doen als bedoeld in lid 2, 
wanneer aan alle volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 
(a) de dienst zonder advies heeft 
betrekking op verzekeringsgebaseerde 
investeringen die alleen blootstelling met 
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zich meebrengen als gevolg van 
investeringen in onderliggende financiële 
instrumenten die als niet-complexe 
financiële instrumenten in de zin van 
artikel 25, lid 3, onder a), worden 
beschouwd; hetzij
(b) het product of de dienst wordt verstrekt 
op het expliciete verzoek van de klant of 
de potentiële klant,
(c) de klant of de potentiële klant werd 
duidelijk geïnformeerd dat bij de 
verstrekking van deze dienst de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming niet verplicht is 
de geschiktheid of adequaatheid van het 
aangeboden product te beoordelen, en
(d) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming leeft de in 
artikel 23 vastgelegde verplichtingen na.

Or. en

Motivering

Verzekeringsondernemingen of verzekeringstussenpersonen moeten niet-complexe 
verzekeringsbeleggingsproducten kunnen verkopen zonder de kennis en ervaring van de klant 
te moeten beoordelen wanneer de klant expliciet beslist advies te willen inwinnen over 
verzekeringsbeleggingsproducten. Dit zorgt voor gelijke concurrentievoorwaarden met 
beleggingsproducten die niet aan verzekeringen zijn verbonden.

Amendement 174
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten staan toe dat 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen aan hun 
klanten verzekeringsbemiddelingsdiensten 
verlenen met betrekking tot een verkoop 
zonder advies zonder dat het noodzakelijk 
is informatie in te winnen of de 
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vaststelling te doen als bedoeld in lid 2, 
wanneer aan alle volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 
(a) de dienst zonder advies heeft 
betrekking op verzekeringsgebaseerde 
investeringen die:
i) alleen blootstelling met zich 
meebrengen als gevolg van investeringen 
in onderliggende financiële instrumenten 
die als niet-complexe financiële 
instrumenten in de zin van artikel 25, 
lid 3, onder a), worden beschouwd; hetzij
ii) geen structuur bevatten waardoor de 
eraan verbonden risico's door de klant 
moeilijk kunnen worden ingeschat.
(b) het product of de dienst wordt verstrekt 
op het initiatief van de klant of de 
potentiële klant,
(c) de klant of de potentiële klant werd 
duidelijk geïnformeerd dat bij de 
verstrekking van deze dienst de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming niet verplicht is 
de geschiktheid of adequaatheid van het 
aangeboden product te beoordelen en dat 
hij daardoor niet de overeenkomstige 
bescherming van de 
bedrijfsvoeringsregels in kwestie geniet. 
Deze waarschuwing mag in 
gestandaardiseerde vorm worden 
verstrekt, en
(d) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming leeft de in 
artikel 23 vastgelegde verplichtingen na.

Or. en

Motivering

Hoewel in dit artikel de bescherming van MiFID II voor beleggingsproducten die niet aan 
verzekeringen zijn verbonden, moet worden weerspiegeld, is het in de praktijk veel strenger. 
Dankzij de voorgestelde toevoeging kunnen bedrijven voort niet-complexe 
verzekeringsbeleggingsproducten verkopen zonder de kennis en ervaring van de klant te 
moeten beoordelen. De klanten kunnen op hun beurt kiezen of zij advies willen inwinnen over 
verzekeringsbeleggingsproducten. Dit zorgt voor gelijke concurrentievoorwaarden met 
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beleggingsproducten die niet aan verzekeringen zijn verbonden.

Amendement 175
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten staan toe dat 
verzekeringstussenpersonen en 
verzekeringsondernemingen aan hun 
klanten verzekeringsbemiddelingsdiensten 
verlenen met betrekking tot een verkoop 
zonder advies zonder dat het noodzakelijk 
is informatie in te winnen of de 
vaststelling te doen als bedoeld in lid 2, 
wanneer aan alle volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 
(a) de dienst zonder advies heeft 
betrekking op verzekeringsgebaseerde 
investeringen die alleen blootstelling met 
zich meebrengen als gevolg van 
investeringen in onderliggende financiële 
instrumenten die als niet-complexe 
financiële instrumenten in de zin van 
artikel 25, lid 3, onder a), worden 
beschouwd; hetzij
(b) het product of de dienst wordt verstrekt 
op het expliciete verzoek van de klant of 
de potentiële klant,
(c) de klant of de potentiële klant werd 
duidelijk geïnformeerd dat bij de 
verstrekking van deze dienst de 
verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming niet verplicht is 
de geschiktheid of adequaatheid van het 
aangeboden product te beoordelen, en
(d) de verzekeringstussenpersoon of 
verzekeringsonderneming leeft de in 
artikel 23 vastgelegde verplichtingen na.

Or. en
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Motivering

Verzekeringsondernemingen of verzekeringstussenpersonen moeten niet-complexe 
verzekeringsbeleggingsproducten kunnen verkopen zonder de kennis en ervaring van de klant 
te moeten beoordelen wanneer de klant expliciet beslist advies te willen inwinnen over 
verzekeringsbeleggingsproducten. Dit zorgt voor gelijke concurrentievoorwaarden met 
beleggingsproducten die niet aan verzekeringen zijn verbonden.

Amendement 176
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
administratieve sancties en maatregelen 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat hun 
administratieve sancties en maatregelen 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend al 
naargelang de complexiteit van het 
product of de dienst.

Or. en

Motivering

De sancties moeten meer expliciet in verhouding staan tot de complexiteit van de aangeboden 
producten of diensten.

Amendement 177
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten schrijven voor dat de 
bevoegde autoriteit alle sancties of 
maatregelen die bij schending van de 
nationale bepalingen ter uitvoering van 
deze richtlijn worden opgelegd, zonder 
onnodige vertraging moet bekendmaken, 
waarbij informatie wordt verstrekt over de 
aard van de schending en de identiteit van 

De lidstaten schrijven voor dat de 
bevoegde autoriteit alle sancties of 
maatregelen die bij schending van de 
nationale bepalingen ter uitvoering van 
deze richtlijn worden opgelegd, zonder 
onnodige vertraging aan de Commissie 
moet melden, waarbij informatie wordt 
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de personen die ervoor verantwoordelijk 
zijn, tenzij een dergelijke bekendmaking 
een ernstige bedreiging zou vormen voor 
de verzekerings- en 
herverzekeringsmarkten. Ingeval 
bekendmaking de betrokken partijen 
onevenredige schade zou berokkenen, 
maken de bevoegde autoriteiten de 
sancties zonder vermelding van namen 
bekend.

verstrekt over de aard van de schending.

Or. en

Motivering

De beoordeling ex ante of de bekendmaking van sancties onevenredige schade berokkent aan 
de partijen, zal ongetwijfeld zeer moeilijk zijn. De bekendmaking van sancties zal dus een 
tweevoudige blootstelling van de betrokken personen met zich meebrengen, aangezien zij niet 
alleen de sanctie zelf moeten ondergaan, maar ook de bekendmaking van hun identiteit, de 
aard van de schending en de sanctie.

Amendement 178
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 34 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met betrekking tot de artikelen 8, 
17, 23, 24 en 25.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 34 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met betrekking tot de artikelen 23 
en 25.

Or. en

Amendement 179
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in de artikelen 8, 17, 23, 24 en 25 
bedoelde bevoegdheid om gedegeleerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 
met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

2. De in de artikelen 23 en 25 bedoelde 
bevoegdheid om gedegeleerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang 
van de datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

Or. en

Amendement 180
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in de artikelen 8, 17, 23, 24 en 25 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen 
tijde intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in de artikelen 23 en 25 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 181
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig de artikelen 8, 17, 5. Een overeenkomstig de artikelen 23 en 



AM\924646NL.doc 97/98 PE504.096v01-00

NL

23, 24 en 25 vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

25 vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Or. en

Amendement 182
Olle Schmidt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn voert de Commissie een 
toetsing van deze richtlijn uit. De toetsing 
omvat een algemeen overzicht van de 
praktische toepassing van de in deze 
richtlijn vastgestelde voorschriften en 
houdt daarbij naar behoren rekening met de 
ontwikkelingen op de markt voor 
retailbeleggingsproducten en met de 
ervaringen die zijn opgedaan bij de 
praktische toepassing van deze richtlijn, de 
verordening betreffende essentiële 
informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten en [MiFID II]. In de 
toetsing wordt nagedacht over een 
eventuele toepassing van de bepalingen 
van deze richtlijn op producten die onder 
Richtlijn 2003/41/EG vallen. De toetsing 
omvat ook een specifieke analyse van het 
effect van artikel 17, lid 2, rekening 
houdend met de concurrentiesituatie, op de 
markt voor bemiddelingsdiensten voor 

1. Vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn voert de Commissie na 
raadpleging van het Gemengd Comité van 
Europese toezichthoudende autoriteiten
een toetsing van deze richtlijn uit en dient 
zij bij het Europees Parlement en de Raad 
een eerste verslag in. De toetsing omvat 
een algemeen overzicht van de praktische 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde voorschriften en houdt daarbij 
naar behoren rekening met de 
ontwikkelingen op de markt voor 
retailbeleggingsproducten en met de 
ervaringen die zijn opgedaan bij de 
praktische toepassing van deze richtlijn, de 
verordening betreffende essentiële 
informatiedocumenten voor 
beleggingsproducten en [MiFID II]. In de 
toetsing wordt nagedacht over een 
eventuele toepassing van de bepalingen 
van deze richtlijn op producten die onder 
Richtlijn 2003/41/EG vallen. De toetsing 
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overeenkomsten die niet tot de in bijlage I 
bij Richtlijn 2002/83/EG vermelde 
branches behoren, alsook van het effect 
van de in artikel 17, lid 2, bedoelde 
verplichtingen op 
verzekeringstussenpersonen die tot het 
midden- en kleinbedrijf behoren.

omvat ook een specifieke analyse van het 
effect van artikel 17, lid 2, rekening 
houdend met de concurrentiesituatie, op de 
markt voor bemiddelingsdiensten voor 
overeenkomsten die niet tot de in bijlage I 
bij Richtlijn 2002/83/EG vermelde 
branches behoren, alsook van het effect 
van de in artikel 17, lid 2, bedoelde 
verplichtingen op 
verzekeringstussenpersonen die tot het 
midden- en kleinbedrijf behoren.

Or. en


