
AM\924646SV.doc PE504.096v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

2012/0175(COD)

30.1.2013

ÄNDRINGSFÖRSLAG
28 - 182

Förslag till yttrande
Catherine Stihler
(PE502.077v01)

Försäkringsförmedling (omarbetning)

Förslag till direktiv
(COM(2012)0360 – 2012/0175(COD))



PE504.096v01-00 2/95 AM\924646SV.doc

SV

AM_Com_LegOpinion



AM\924646SV.doc 3/95 PE504.096v01-00

SV

Ändringsförslag 28
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer som 
säljer försäkringsprodukter och om vilken 
ersättning de får. Det bör bli obligatoriskt 
för europeiska försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att ange sin status. 
Konsumenterna bör få denna information 
innan de ingår ett avtal. Denna information 
syftar till att visa förhållandet mellan 
försäkringsföretaget och förmedlaren (i 
tillämpliga fall) samt strukturen på och 
innehållet i förmedlarens ersättning.

(30) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer som 
säljer försäkringsprodukter och om vilken 
ersättning de får. Det bör bli obligatoriskt 
för europeiska försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att ange sin status. 
Konsumenterna bör få denna information 
innan de ingår ett avtal. Denna information 
syftar till att visa förhållandet mellan 
försäkringsföretaget och förmedlaren (i 
tillämpliga fall) samt strukturen på, arten 
av och innehållet i förmedlarens ersättning.

Or. en

Ändringsförslag 29
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer som 
säljer försäkringsprodukter och om vilken 
ersättning de får. Det bör bli obligatoriskt 
för europeiska försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att ange sin status. 
Konsumenterna bör få denna information 
innan de ingår ett avtal. Denna information 
syftar till att visa förhållandet mellan 
försäkringsföretaget och förmedlaren (i 
tillämpliga fall) samt strukturen på och 
innehållet i förmedlarens ersättning.

(30) Konsumenter bör i förväg få tydlig 
information om statusen hos personer som 
säljer försäkringsprodukter. Det bör bli 
obligatoriskt för europeiska 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att ange sin status. 
Konsumenterna bör få denna information 
innan de ingår ett avtal. Denna information 
syftar till att visa förhållandet mellan 
försäkringsföretaget och förmedlaren (i 
tillämpliga fall) samt strukturen på 
förmedlarens ersättning.



PE504.096v01-00 4/95 AM\924646SV.doc

SV

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 17.

Ändringsförslag 30
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att reducera intressekonflikter 
mellan säljare och köpare av en 
försäkringsprodukt är det nödvändigt att 
tillräcklig information ges om 
försäkringsdistributörers ersättning. I 
fråga om livförsäkringsprodukter bör 
följaktligen förmedlare och anställda hos 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bli skyldiga att 
informera kunder om sina ersättningar, 
före en försäljning. I fråga om andra 
försäkringsprodukter och efter en 
övergångsperiod på fem år måste kunden 
informeras om sin rätt att begära denna 
information, vilken på begäran måste ges 
till kunden.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 17.
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Ändringsförslag 31
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att kunder ska få jämförbar 
information om de 
försäkringsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls, oavsett om de köper 
tjänsten via en förmedlare eller direkt av 
ett försäkringsföretag, och för att undvika 
den snedvridning av konkurrensen som 
följer av att försäkringsföretag 
uppmuntras att sälja direkt till kunder 
snarare än via förmedlare i syfte att 
undvika dessa informationskrav, bör även 
försäkringsföretag bli skyldiga att ge 
information om de ersättningar de mottar 
vid försäljning av försäkringsprodukter 
till de kunder med vilka de har direkta 
transaktioner avseende ett 
tillhandahållande av 
försäkringsförmedlingstjänster.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 17.

Ändringsförslag 32
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) I detta direktiv bör det 
anges minimiskyldigheter i fråga om den 
information som försäkringsföretag och 
försäkringsförmedlare måste lämna till sina 
kunder. En medlemsstat bör i detta 

(40) I detta direktiv bör det 
anges minimiskyldigheter i fråga om den 
information som försäkringsföretag och 
försäkringsförmedlare måste lämna till sina 
kunder. En medlemsstat bör i detta 
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avseende kunna bibehålla eller anta 
striktare bestämmelser, som kan tillämpas 
på de försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag som 
bedriver försäkrings 
förmedlingsverksamhet på medlemsstatens 
territorium oberoende av reglerna i deras 
hemmedlemsstat, om dessa striktare 
bestämmelser är förenliga 
med unionsrätten, inbegripet 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om 
vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden 
(”Direktiv om elektronisk handel”). En 
medlemsstat som önskar tillämpa och 
redan tillämpar bestämmelser om 
försäkringsförmedlare och försäljning av 
försäkringsprodukter som går utöver de 
bestämmelser som anges i detta direktiv 
bör säkerställa att den administrativa 
bördan av dessa bestämmelser står i 
proportion till behovet av konsumentskydd. 
För att förhindra vilseledande metoder vid 
försäljning av försäkringsprodukter och 
skydda konsumenter bör medlemsstaterna 
undantagsvis få tillämpa de striktare 
bestämmelserna på försäkringsförmedlare 
som har försäkringsförmedling som 
sidoverksamhet, om de anser det 
nödvändigt och proportionellt.

avseende kunna bibehålla eller anta 
striktare bestämmelser, som kan tillämpas 
på de försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag som 
bedriver försäkrings
förmedlingsverksamhet på medlemsstatens 
territorium oberoende av reglerna i deras 
hemmedlemsstat, om dessa striktare 
bestämmelser är förenliga 
med unionsrätten, inbegripet 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om 
vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel, på den inre marknaden 
(”Direktiv om elektronisk handel”). En 
medlemsstat som önskar tillämpa och 
redan tillämpar bestämmelser om 
försäkringsförmedlare och försäljning av 
försäkringsprodukter som går utöver de 
bestämmelser som anges i detta direktiv 
bör säkerställa att den administrativa 
bördan av dessa bestämmelser står i 
proportion till behovet av konsumentskydd. 
För att förhindra vilseledande metoder vid 
försäljning av försäkringsprodukter och 
skydda konsumenter bör medlemsstaterna 
få tillämpa de striktare bestämmelserna på 
försäkringsförmedlare som har 
försäkringsförmedling som 
sidoverksamhet, om de anser det 
nödvändigt och proportionellt.

Or. en

Ändringsförslag 33
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Korsförsäljning (cross-selling) är en 
vanlig strategi i unionen för företag som 
tillhandahåller finansiella tjänster till 

(41) Korsförsäljning (cross-selling) är en 
vanlig strategi i unionen för företag som 
tillhandahåller finansiella tjänster till 
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icke-professionella kunder. Metoden kan 
innebära fördelar för konsumenter men 
kan också medföra att konsumenternas 
intressen inte beaktas tillräckligt. 
Exempelvis kan vissa typer av 
korsförsäljning, närmare bestämt 
kopplingsförbehåll (tying practice) där 
minst två finansiella tjänster säljs 
tillsammans och minst en av dessa 
tjänster eller produkter inte är tillgänglig 
separat, snedvrida konkurrensen och 
negativt inverka på konsumentens 
rörlighet och förmåga att fatta 
välgrundade beslut. Exempel på 
kopplingsförbehåll är att en konsument 
som tillhandahålls en försäkringstjänst 
måste öppna ett checkkonto för betalning 
av premier, eller att en konsument som 
finansierar ett bilköp genom en 
konsumentkredit måste ingå en 
motorfordonsförsäkring. Även om 
paketförsäljning (bundling practice) där 
minst två finansiella tjänster eller 
produkter säljs tillsammans i ett paket 
men där varje tjänst också kan köpas 
separat, också kan snedvrida 
konkurrensen och negativt inverka på 
konsumentens rörlighet och förmåga att 
fatta välgrundade beslut, ger denna metod 
åtminstone kunden valfrihet och kan 
således innebära en mindre risk för att 
försäkringsförmedlare inte iakttar kraven 
enligt detta direktiv. Användningen av 
sådana metoder bör granskas noggrant, 
med syfte att främja konkurrens och 
konsumenters valfrihet.

icke-professionella kunder.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 21.

Ändringsförslag 34
Othmar Karas
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Förslag till direktiv
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Försäkringsavtal som innefattar 
investeringar erbjuds ofta kunder som 
potentiella alternativ till eller substitut för 
investeringsprodukter som omfattas av 
direktiv [MiFID II]. För att upprätta ett 
konsekvent investerarskydd och undvika 
risken för regelarbitrage är det viktigt att
investeringsprodukter för 
icke-professionella aktörer 
(försäkringsprodukter med 
investeringsinslag enligt definitionen i 
förordningen om basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter) omfattas av samma 
uppförandestandarder, däribland 
tillhandahållande av ändamålsenlig 
information, krav på lämplig rådgivning, 
begränsning av lockbeten, krav på 
hantering av intressekonflikter och, i fråga 
om oberoende rådgivare, begränsningar av 
typerna av ersättningar. Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
(Esma) och Eiopa bör samarbeta för att 
med hjälp av riktlinjer uppnå största 
möjliga konsekvens i fråga om de 
uppförandestandarder som gäller för
investeringsprodukter för 
icke-professionella aktörer som omfattas 
av antingen [MiFID II] eller detta direktiv. 
När det gäller försäkringsprodukter med 
investeringsinslag är de standarder i detta 
direktiv som gäller för samtliga 
försäkringsavtal (kapitel VII i detta 
direktiv) och de utökade standarderna för 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag av kumulativ natur. 
Personer som bedriver 
försäkringsförmedling i fråga om 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag bör således iaktta de 
uppförandestandarder som gäller för 
samtliga försäkringsavtal samt de utökade 
standarder som gäller för 
försäkringsprodukter med 

(42) Försäkringsavtal som innefattar 
investeringar erbjuds ofta kunder som 
potentiella alternativ till eller substitut för 
investeringsprodukter som omfattas av 
direktiv [MiFID II]. För att upprätta ett 
konsekvent investerarskydd och undvika 
risken för regelarbitrage är det viktigt att
investeringsprodukter för 
icke-professionella aktörer 
(försäkringsprodukter med 
investeringsinslag enligt definitionen i 
förordningen om basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter) omfattas av samma 
uppförandestandarder, däribland 
tillhandahållande av ändamålsenlig 
information, krav på lämplig rådgivning, 
begränsning av lockbeten, krav på 
hantering av intressekonflikter och, i fråga 
om oberoende rådgivare, begränsningar av 
typerna av ersättningar. Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten 
(Esma) och Eiopa bör samarbeta för att 
med hjälp av riktlinjer uppnå största 
möjliga konsekvens i fråga om de 
uppförandestandarder som gäller för
investeringsprodukter för 
icke-professionella aktörer som omfattas 
av antingen [MiFID II] eller detta direktiv. 
När det gäller försäkringsprodukter med 
investeringsinslag är de standarder i detta 
direktiv som gäller för samtliga 
försäkringsavtal (kapitel VI i detta 
direktiv) och de utökade standarderna för 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag av kumulativ natur. 
Personer som bedriver 
försäkringsförmedling i fråga om 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag bör således iaktta de 
uppförandestandarder som gäller för 
samtliga försäkringsavtal samt de utökade 
standarder som gäller för 
försäkringsprodukter med 
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investeringsinslag. investeringsinslag.

Or. en

Ändringsförslag 35
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) I syfte att uppnå de mål som anges i 
detta direktiv bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen med avseende 
på närmare uppgifter om begreppen 
tillräcklig kunskap och kompetens hos 
förmedlaren, hantering av 
intressekonflikter, uppföranderegler när 
det gäller paketerade 
investeringsprodukter med 
försäkringsinslag för icke-professionella 
investerare och förfaranden och formulär 
för inlämning av uppgifter i fråga om 
påföljder. Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 36
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Med hjälp av delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 290 och 291 i 
fördraget och i enlighet med 
artiklarna 10–15 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 
av den 24 november 2010 om inrättande 
av en europeisk tillsynsmyndighet 
(Europeiska försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten)19, bör 
kommissionen anta delegerade akter 
enligt artikel [8] i fråga om begreppen 
tillräcklig kunskap och kompetens hos 
förmedlaren, enligt artiklarna [17 och 23] 
i fråga om hantering av intressekonflikter 
och enligt artiklarna [24 och 25] i fråga 
om uppföranderegler när det gäller 
paketerade investeringsprodukter med 
försäkringsinslag för icke-professionella 
investerare, och anta tekniska standarder 
för genomförande enligt artikel [30] i 
fråga om förfaranden och formulär för 
inlämning av uppgifter i fråga om 
påföljder. Utkasten till dessa delegerade 
akter och tekniska standarder för 
genomförande bör utarbetas av Eiopa.

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till berörda artiklar.
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Ändringsförslag 37
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om inledande och bedrivande av 
försäkrings- och återförsäkringsförmedling, 
inklusive yrkesmässig handläggning av 
skador och värdering av skador, av 
fysiska och juridiska personer som är 
etablerade i en medlemsstat eller som 
önskar etablera sig där.

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om inledande och bedrivande av 
försäkrings- och återförsäkringsförmedling 
av fysiska och juridiska personer som är 
etablerade i en medlemsstat eller som 
önskar etablera sig där.

Or. xm

Motivering

En utvidgning av tillämpningsområdet så att skaderegleringsverksamheter omfattas ger 
upphov till stor oklarhet eftersom det medför en rad nya yrken som med tanke på deras 
yrkesmässiga särdrag inte är relevanta för de verksamheter som omfattas av denna 
lagstiftning.

Ändringsförslag 38
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Försäkringen kompletterar en 
levererad vara, vem som än levererat den, 
när en sådan försäkring täcker risken för 
förlust av eller funktionsfel eller skada på 
de varor som personen i fråga levererat. 

utgår

Or. en

Motivering

Åtskillnaden mellan tjänster och varor bör analyseras närmare.
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Ändringsförslag 39
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Försäkringen kompletterar en 
levererad vara, vem som än levererat den, 
när en sådan försäkring täcker risken för 
förlust av eller funktionsfel eller skada på 
de varor som personen i fråga levererat.

(e) Försäkringen kompletterar en 
levererad vara eller tjänst, vem som än 
levererat den, när en sådan försäkring 
täcker risken för förlust av eller 
funktionsfel eller skada på de varor som 
personen i fråga levererat, samt oförmåga 
att helt eller delvis fullgöra en avtalsenlig 
förpliktelse avseende nämnda vara eller 
tjänst vid dödsfall, funktionshinder eller 
arbetslöshet.

I sådana fall måste kunden informeras 
om att försäljningen av den 
kompletterande försäkringen till kunden 
är en icke-reglerad verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 40
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Det årliga premiebeloppet för 
försäkringsavtalet, i tillämpliga fall 
beräknat proportionellt för att motsvara ett 
belopp på årsbasis, överstiger 
inte 600 euro.

(f) Det årliga premiebeloppet för 
försäkringsavtalet, i tillämpliga fall 
beräknat proportionellt för att motsvara ett 
belopp på årsbasis, överstiger 
inte 600 euro.

Eiopa ska regelbundet se över det belopp 
som anges i punkt 2 f med hänsyn till 
utvecklingen av det europeiska 
konsumentprisindex som offentliggörs av 
Eurostat. Den första översynen ska göras 
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fem år efter den dag då detta direktiv 
träder i kraft, och därefter vart femte år 
efter den föregående översynen.
Eiopa ska utarbeta utkast till tekniska 
standarder för tillsyn angående en 
anpassning av basbeloppen i euro enligt 
punkt 2 f som motsvarar den procentuella 
ändringen av det ovan angivna indexet 
från dagen för detta direktivs 
ikraftträdande till dagen för den första 
översynen eller från dagen för den 
senaste översynen till dagen för den nya 
översynen, och beloppet ska avrundas 
uppåt till närmaste hela euro.
Eiopa ska lägga fram dessa utkast till 
tekniska standarder för tillsyn för 
kommissionen fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande, och de successiva 
översynerna ska läggas fram vart femte år 
efter den föregående översynstidpunkten.
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska standarder för 
genomförande som avses i första stycket i 
enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 
nr 1094/2010.

Or. en

Ändringsförslag 41
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. försäkringsförmedling: verksamhet som 
består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 
av försäkringsavtal, att ingå sådana avtal 
eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid 
skada, och verksamhet som består i 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador. Dessa verksamheter 

3. försäkringsförmedling: verksamhet som 
består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 
av försäkringsavtal, att ingå sådana avtal 
eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid 
skada, och verksamhet som består i 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador. Dessa verksamheter 
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ska betraktas som försäkringsförmedling 
även när de bedrivs av ett 
försäkringsföretag utan medverkan av en 
försäkringsförmedlare.

ska betraktas som försäkringsförmedling 
även när de bedrivs av ett 
försäkringsföretag utan medverkan av en 
försäkringsförmedlare. Jämförelse av 
upplysningar om försäkringsprodukter 
och priser på en webbplats ska betraktas 
som försäkringsförmedling.

Or. en

Ändringsförslag 42
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. försäkringsförmedling: verksamhet som 
består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 
av försäkringsavtal, att ingå sådana avtal 
eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid 
skada, och verksamhet som består i 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador. Dessa verksamheter 
ska betraktas som försäkringsförmedling 
även när de bedrivs av ett 
försäkringsföretag utan medverkan av en 
försäkringsförmedlare. 

3. försäkringsförmedling: verksamhet som 
består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 
av försäkringsavtal, att ingå sådana avtal 
eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid 
skada. Dessa verksamheter ska betraktas 
som verksamhet som består i att ge råd 
om, föreslå eller utföra annat 
förberedande arbete inför ingåendet av 
försäkringsavtal och att ingå sådana 
avtal, och ska även betraktas som 
försäkringsförmedling när de bedrivs av en 
anställd vid ett försäkringsföretag och den 
anställda har direktkontakt med kunden
utan medverkan av en 
försäkringsförmedlare.

Or. xm

Motivering

Meningen ”verksamhet som består i yrkesmässig handläggning av skador och värdering av 
skador” bör inte stå med i definitionen av försäkringsförmedling eftersom detta avser 
verksamheter som inte har något samband med förmedlingsverksamhet.
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Ändringsförslag 43
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. För att garantera att samma 
skyddsnivå tillämpas och att konsumenten 
får jämförbara standarder är det viktigt 
att detta direktiv främjar likvärdiga 
konkurrensvillkor och konkurrens på lika 
villkor mellan förmedlare oavsett om 
dessa är knutna till ett försäkringsföretag 
eller inte. Det är till fördel för 
konsumenterna om försäkringsprodukter 
förmedlas via flera kanaler och 
förmedlare med olika former av 
samarbete med försäkringsföretag, 
förutsatt att de är skyldiga att tillämpa 
samma konsumentskyddsbestämmelser. 
Det är viktigt att dessa aspekter beaktas av 
medlemsstaterna vid genomförandet av 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 44
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8 anknuten försäkringsförmedlare: varje 
person som bedriver försäkringsförmedling 
för ett eller flera försäkringsföretags 
räkning eller för en eller flera 
försäkringsförmedlares räkning och som 
agerar helt och hållet på dessa 
försäkringsföretags eller
försäkringsförmedlares ansvar, förutsatt 
att de försäkringsförmedlare på vars 
ansvar personen agerar inte själva agerar 

8 anknuten försäkringsförmedlare: varje 
person som bedriver försäkringsförmedling 
för ett eller flera försäkringsföretags 
räkning när det rör sig om 
försäkringsprodukter som inte 
konkurrerar med varandra och som agerar 
helt och hållet på dessa försäkringsföretags 
ansvar för de produkter som rör respektive 
försäkringsföretag. 
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på ett annat försäkringsföretags eller en 
annan försäkringsförmedlares ansvar.

Or. xm

Motivering

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

Ändringsförslag 45
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8 anknuten försäkringsförmedlare: varje 
person som bedriver försäkringsförmedling 
för ett eller flera försäkringsföretags 
räkning eller för en eller flera 
försäkringsförmedlares räkning och som 
agerar helt och hållet på dessa 
försäkringsföretags eller 
försäkringsförmedlares ansvar, förutsatt att 
de försäkringsförmedlare på vars ansvar 
personen agerar inte själva agerar på ett 
annat försäkringsföretags eller en annan 
försäkringsförmedlares ansvar.

8 anknuten försäkringsförmedlare: varje 
person som bedriver försäkringsförmedling 
för ett eller flera försäkringsföretags 
räkning eller för en eller flera 
försäkringsförmedlares räkning och som 
agerar helt och hållet på dessa 
försäkringsföretags eller 
försäkringsförmedlares ansvar.

Or. en

Motivering

En förmedlare är anknuten oberoende av vilken kapacitet den enhet har som förmedlaren är 
anknuten till. Begreppet bör också samordnas med den definition som används i tidigare 
lagstiftning, exempelvis den föreslagna formuleringen i förslaget till Europaparlamentet och 
rådets direktiv om bostadslåneavtal, COM(2011)0142 (CARRP).
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Ändringsförslag 46
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. rådgivning: tillhandahållande av en 
rekommendation till en kund, antingen på 
dennes begäran eller på initiativ av ett 
försäkringsföretag eller en 
försäkringsförmedlare.

9. rådgivning: tillhandahållande av en 
personlig rekommendation till en kund, 
antingen på dennes begäran eller på 
initiativ av ett försäkringsföretag eller en 
försäkringsförmedlare, vilket är en separat 
verksamhet som är skild från förmedling 
av försäkringsprodukter eller 
försäkringstjänster.

Or. en

Motivering

Tillhandahållandet av en personlig rekommendation är åtskilt från förmedlingen av 
försäkringsprodukter eller försäkringstjänster. Genom detta klargörande uppnås konsekvens 
med tidigare lagstiftning om finansiella tjänster, exempelvis direktivet om bostadslåneavtal 
(CARRP) och direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID II).

Ändringsförslag 47
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. rådgivning: tillhandahållande av en 
rekommendation till en kund, antingen på 
dennes begäran eller på initiativ av ett 
försäkringsföretag eller en 
försäkringsförmedlare.

9. rådgivning: tillhandahållande av en 
personlig rekommendation till en kund, 
antingen på dennes begäran eller på 
initiativ av ett försäkringsföretag eller en 
försäkringsförmedlare.

Or. en

Motivering

Rådgivning bör betyda tillhandahållande av en rekommendation som är skräddarsydd för en 
viss kund om en eller flera särskilda produkter. Definitionen måste anpassas till motsvarande 
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begrepp i direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) och direktivet om 
bostadslåneavtal.

Ändringsförslag 48
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. prestationsbaserad provision: ersättning 
i form av en provision där det belopp som 
ska betalas grundas på i hur hög 
utsträckning förmedlaren uppnått 
överenskomna mål för försäljningen av 
försäkringar från en viss 
försäkringsgivare.

10. prestationsbaserad provision: ersättning 
i form av en provision som grundas på i 
hur hög utsträckning förmedlaren uppnått i 
förväg överenskomna mål eller trösklar för 
volymen av försäljningen av försäkringar 
från försäkringsgivaren.

Or. en

Ändringsförslag 49
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) kopplingsförbehåll: en metod där en 
eller flera sidotjänster erbjuds 
tillsammans med en försäkringstjänst 
eller -produkt i ett paket och när denna 
försäkringstjänst eller -produkt inte är 
tillgänglig för kunden separat.

utgår

Or. en

Motivering

Se Malcolm Harbours ändringsförslag till artikel 21.
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Ändringsförslag 50
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) kopplingsförbehåll: en metod där en 
eller flera sidotjänster erbjuds tillsammans 
med en försäkringstjänst eller -produkt i ett 
paket och när denna försäkringstjänst eller 
-produkt inte är tillgänglig för kunden 
separat.

(19) kopplingsförbehåll: en metod där en 
eller flera sidotjänster erbjuds tillsammans 
med en försäkringstjänst eller -produkt i ett 
paket och när denna försäkringstjänst eller 
-produkt inte är tillgänglig för kunden 
separat. Kopplingsförbehåll innebär inte 
ett valfritt erbjudande av en eller flera 
försäkringsprodukter eller 
försäkringstjänster som ett komplement 
till en finansiell produkt eller en finansiell 
tjänst eller en försäkringsprodukt eller en 
försäkringstjänst.

Or. en

Ändringsförslag 51
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) paketförsäljning: en metod där en 
eller flera sidotjänster erbjuds 
tillsammans med en försäkringstjänst 
eller -produkt i ett paket och när denna 
försäkringstjänst eller -produkt också är 
tillgänglig för kunden separat, även om 
det inte nödvändigtvis är på samma 
villkor som när tjänsten eller produkten 
erbjuds i ett paket med sidotjänsten.

utgår

Or. en

Motivering

Se Malcolm Harbours ändringsförslag till artikel 21.
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Ändringsförslag 52
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 20a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20a) produkt: en försäkring som täcker 
en eller flera risker.

Or. en

Ändringsförslag 53
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får föreskriva att i de fall 
en försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare agerar på ett 
försäkrings- eller återförsäkringsföretags 
ansvar eller på en annan registrerad 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlares ansvar, ska den 
senare förmedlaren eller företaget 
ansvara för att den förstnämnde 
förmedlaren uppfyller villkoren för 
registrering enligt detta direktiv. I ett 
sådant fall ska den person eller enhet som 
påtar sig ansvaret, efter att ha informerats 
av medlemsstaterna om de villkor som 
avses i punkt 7 a och b, förvissa sig om att 
villkoret enligt punkt 7 c är uppfyllt. 
Medlemsstaterna får också föreskriva att 
den person eller enhet som påtar sig 
ansvaret för förmedlaren ska registrera den 
förmedlaren.

Medlemsstaterna får föreskriva att i de fall 
en försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare agerar på ett 
försäkrings- eller återförsäkringsföretags 
ansvar eller på en annan registrerad 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlares ansvar, ska 
försäkringsförmedlaren inte vara skyldig 
att förse den behöriga myndigheten med 
den information som avses i artikel 3.7 a 
och b och den ansvariga 
försäkringsenheten ska säkerställa att
försäkringsförmedlaren uppfyller 
villkoren för registrering enligt detta 
direktiv och iakttar övriga bestämmelser i 
direktivet. Medlemsstaterna får också 
föreskriva att den person eller enhet som 
påtar sig ansvaret för förmedlaren ska 
registrera den förmedlaren.

Or. en
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Ändringsförslag 54
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska sörja för att de 
behöriga myndigheterna inte registrerar en 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare såvida de inte 
har förvissat sig om att förmedlaren 
uppfyller kraven i artikel 8.

5. Medlemsstaterna ska sörja för att de 
behöriga myndigheterna inte registrerar en 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare såvida de inte 
har förvissat sig om att förmedlaren 
uppfyller kraven i artikel 8, eller att en 
annan förmedlare eller ett annat företag 
åtar sig ansvaret att säkerställa att 
förmedlaren uppfyller dessa krav i 
enlighet med artikel 3.1 tredje stycket. 

Or. en

Ändringsförslag 55
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Registrerade försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare ska kunna 
inleda och bedriva försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling inom unionen 
med stöd av såväl etableringsfriheten som 
friheten att tillhandahålla tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 56
Catherine Stihler
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Uppgifter till de behöriga 
myndigheterna om identiteter för sådana 
aktieägare eller delägare, oavsett om de är 
fysiska eller juridiska personer, som har 
ett innehav i förmedlingsföretaget som 
överskrider 10 % och om hur stora dessa 
innehav är.

(a) Anknutna förmedlare. och 

Or. en

Ändringsförslag 57
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Uppgifter till de behöriga 
myndigheterna om identiteter för 
personer som har nära förbindelser med 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlaren.

(b) Förmedlare där en annan 
försäkringsenhet tar ansvar för att 
säkerställa att förmedlaren uppfyller 
kraven i artikel 3.1 tredje stycket. 

Medlemsstaterna ska se till att deras 
behöriga myndigheter kräver att 
försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare för vilka 
artikel 3.7 är tillämplig utan dröjsmål 
underrättar dem när information som 
tillhandahålls enligt artikel 3.7 a och b 
ändras.

Or. en

Ändringsförslag 58
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Registrerade försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare ska kunna 
inleda och bedriva försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling inom unionen 
med stöd av såväl etableringsfriheten som 
friheten att tillhandahålla tjänster.

Or. en

Motivering

Denna förutvarande artikel 3.5 i det första försäkringsförmedlingsdirektivet (IMD I) bör 
återinföras för att klargöra att registrerade och deklarerade förmedlare får bedriva 
verksamhet över gränserna med stöd av både etableringsfriheten och friheten att 
tillhandahålla tjänster när de har gjort en anmälan till sina behöriga myndigheter.

Ändringsförslag 59
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Förfarande för att deklarera utövande av 
försäkringsförmedling som 
sidoverksamhet; yrkesmässig 
handläggning av skador eller värdering 
av skador
1. Registreringskraven i artikel 3 ska inte 
tillämpas på försäkringsförmedlare som 
har försäkringsförmedling som 
sidoverksamhet, förutsatt att förmedlarens 
verksamhet uppfyller samtliga följande 
villkor:
(a) Försäkringsförmedlarens 
huvudsakliga yrkesverksamhet är inte 
försäkringsförmedling.
(b) Försäkringsförmedlaren förmedlar 
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bara vissa försäkringsprodukter som 
kompletterar en produkt eller tjänst och 
som är tydligt identifierade i 
deklarationen.
(c) De berörda försäkringsprodukterna 
täcker inte livförsäkring eller 
ansvarsförsäkring, utom när sådant skydd 
är underordnat det huvudsakliga 
försäkringsskyddet.
2. Registreringskraven i artikel 3 ska inte 
tillämpas på försäkringsförmedlare vars 
verksamhet enbart består i yrkesmässig 
handläggning av skador eller värdering 
av skador.
3. Försäkringsförmedlare som omfattas 
av punkterna 1 och 2 ska till den behöriga 
myndigheten i sin hemmedlemsstat lämna 
en deklaration där de informerar den 
behöriga myndigheten om sin identitet, 
adress och yrkesverksamhet.
4. Förmedlare som omfattas av 
punkterna 1 och 2 ska omfattas av 
bestämmelserna i kapitlen I, III, IV, V, 
VIII och IX och artiklarna 15 och 16.

Or. en

Motivering

I princip bör försäkringsförmedlare vara registrerade och ett mellanting mellan registrering 
och avsaknad av registrering bör således undvikas. Det är också svårt att se att förfarandet 
medför någon verklig förenkling för de berörda företagen eftersom kraven i artikel 8 ska 
uppfyllas.



AM\924646SV.doc 25/95 PE504.096v01-00

SV

Ändringsförslag 60
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De berörda försäkringsprodukterna 
täcker inte livförsäkring eller 
ansvarsförsäkring, utom när sådant skydd 
är underordnat det huvudsakliga 
försäkringsskyddet.

(c) De berörda försäkringsprodukterna 
täcker inte livförsäkring eller 
ansvarsförsäkring, utom när sådant skydd 
är ett komplement till den tjänst eller 
produkt som försäkringsförmedlaren 
erbjuder i sin huvudsakliga 
yrkesverksamhet.

Or. en

Motivering

Förtydligande av villkoren för att möjliggöra ett förenklat registreringsförfarande för 
förmedling som sidoverksamhet och tillåta ett proportionellt registreringsförfarande för olika 
distributionskanaler. Den ursprungliga formuleringen ”det huvudsakliga försäkringsskyddet” 
är oklar och stöds inte av en tydlig definition i lagstiftningsförslaget.

Ändringsförslag 61
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Försäkringsförmedlare som är 
registrerade enligt det ursprungliga första 
direktivet om försäkringsförmedling 
behöver inte registrera sig igen enligt det 
andra direktivet om 
försäkringsförmedling.

Or. en

Motivering

De förmedlare som redan är registrerade enligt det föregående direktivet och uppfyller 
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kraven på utbildning och erfarenhet i det nya direktivet bör bli automatiskt registrerade för 
att undvika onödiga administrativa bördor.

Ändringsförslag 62
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En försäkringsförmedlare är verksam 
i enlighet med etableringsfriheten om 
förmedlaren bedriver verksamhet i en 
värdmedlemsstat på obestämd tid via en 
permanent närvaro i den medlemsstaten. 

Or. en

Ändringsförslag 63
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Registrerade försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare ska kunna 
inleda och bedriva försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling inom unionen 
med stöd av såväl etableringsfriheten som 
friheten att tillhandahålla tjänster. 

Or. en
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Ändringsförslag 64
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En registrerad försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare bedriver en 
försäkringsförmedlingsverksamhet med 
stöd av friheten att tillhandahålla tjänster 
om 
(a) den bedriver försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedling med eller för 
en försäkringstagare som är bosatt eller 
etablerad i en annan medlemsstat än 
förmedlarens hemmedlemsstat,
(b) alla risker som ska försäkras finns i en 
annan medlemsstat än förmedlarens 
hemmedlemsstat,
(c) den måste uppfylla kraven i artikel 6.1 
och 6.4.

Or. en

Ändringsförslag 65
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en försäkringsförmedlares 
huvudsakliga verksamhetsställe är beläget 
i en annan medlemsstat kan den behöriga 
myndigheten i den medlemsstaten 
överenskomma med hemmedlemsstatens 
behöriga myndighet att den ska agera som 
behörig myndighet i hemmedlemsstaten i 
fråga om de skyldigheter som avses i 
kapitlen VI, VII och VIII. Om en sådan 
överenskommelse nås ska 
hemmedlemsstatens behöriga myndighet 

1. En medlemsstat ska kräva att
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utan dröjsmål informera 
försäkringsförmedlaren och Eiopa.

(a) varje försäkringsförmedlare som är en 
juridisk person har sitt huvudkontor i 
samma medlemsstat som sitt säte och 
verkligen bedriver verksamhet där,
(b) varje försäkringsförmedlare som inte 
är en juridisk person, eller varje 
försäkringsförmedlare som är en juridisk 
person men som enligt sin nationella 
lagstiftning inte har något säte, har sitt 
huvudkontor i den medlemsstat där den 
faktiskt bedriver sin verksamhet.
Om en försäkringsförmedlares 
huvudsakliga verksamhetsställe är beläget 
i en annan medlemsstat kan den behöriga 
myndigheten i den medlemsstaten 
överenskomma med hemmedlemsstatens 
behöriga myndighet att den ska agera som 
behörig myndighet i hemmedlemsstaten i 
fråga om de skyldigheter som avses i 
kapitlen VI, VII och VIII. Om en sådan 
överenskommelse nås ska 
hemmedlemsstatens behöriga myndighet 
utan dröjsmål informera 
försäkringsförmedlaren och Eiopa.

Or. en

Ändringsförslag 66
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om värdmedlemsstaten har skäl att dra 
slutsatsen att en försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare som verkar på 
dess territorium inom ramen för friheten att 
tillhandahålla tjänster eller via ett 
etableringsställe överträder någon av de 
skyldigheter som anges i detta direktiv, ska 
den meddela dessa slutsatser till 

3. Om värdmedlemsstaten har skäl att dra 
slutsatsen att en försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare som verkar på 
dess territorium inom ramen för friheten att 
tillhandahålla tjänster eller via ett 
etableringsställe överträder någon av de 
skyldigheter som anges i detta direktiv, och 
om värdmedlemsstaten inte har 
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hemmedlemsstatens behöriga myndighet, 
som ska vidta lämpliga åtgärder. Om en 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare, trots de åtgärder 
som vidtagits av hemmedlemsstatens 
behöriga myndighet, fortsätter att agera på 
ett sätt som tydligt skadar intresset för 
värdmedlemsstatens konsumenter eller som 
hindrar försäkrings- och 
återförsäkringsmarknaderna att fungera 
väl, ska försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlaren omfattas av 
följande åtgärder:

befogenheter enligt detta direktiv att vidta 
åtgärder mot dessa överträdelser, ska den 
meddela dessa slutsatser till 
hemmedlemsstatens behöriga myndighet, 
som ska vidta lämpliga åtgärder. Om en 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare, trots de åtgärder 
som vidtagits av hemmedlemsstatens 
behöriga myndighet, fortsätter att agera på 
ett sätt som tydligt skadar intresset för 
värdmedlemsstatens konsumenter eller som 
hindrar försäkrings- och 
återförsäkringsmarknaderna att fungera 
väl, ska försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlaren omfattas av 
följande åtgärder:

Or. en

Ändringsförslag 67
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får anpassa kraven på 
kunskaper och kompetens i förhållande till 
försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlarens särskilda 
verksamhet och till de produkter 
som förmedlas, särskilt om förmedlaren 
bedriver en annan huvudsaklig 
yrkesverksamhet än försäkringsförmedling. 
I sådant fall får den berörda förmedlaren 
endast utöva försäkringsförmedling, om 
en försäkringsförmedlare som uppfyller 
villkoren i denna artikel eller ett 
försäkringsföretag tar fullt ansvar 
för förmedlarens handlande. 
Medlemsstaterna får i de fall som avses i 
artikel 3.1 andra stycket föreskriva att 
försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren ska kontrollera att 
förmedlarnas kunskaper och kompetens 

Medlemsstaterna ska anpassa kraven på 
kunskaper och kompetens i förhållande till 
försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlarens särskilda 
verksamhet och till de produkter 
som förmedlas, särskilt om förmedlaren 
bedriver en annan huvudsaklig 
yrkesverksamhet än försäkringsförmedling.
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stämmer överens med kraven i första 
stycket i denna punkt, samt att företaget 
eller förmedlaren vid behov ska
tillhandahålla sådana förmedlare en 
utbildning som motsvarar de krav som 
gäller för de produkter som erbjuds av 
dessa förmedlare.

Utbildnings- och övervakningskraven i 
denna artikel ska inte vara direkt 
tillämpliga på förmedlare som 
tillhandahåller försäkringsförmedling 
som sidoverksamhet utan på de 
försäkringsföretag eller andra 
försäkringsförmedlare under vars ansvar 
de agerar och som själva fullgör dessa 
skyldigheter.
Medlemsstaterna får i de fall som avses i 
artikel 3.1 andra stycket föreskriva att 
försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren ska kontrollera att 
förmedlarnas kunskaper och kompetens 
stämmer överens med kraven i första 
stycket i denna punkt, samt att företaget 
eller förmedlaren vid behov ska 
tillhandahålla sådana förmedlare en 
utbildning som motsvarar de krav som 
gäller för de produkter som erbjuds av 
dessa förmedlare.

Or. en

Motivering

Vid en ändring av yrkeskraven tar det försäkringsföretag som garanterar en försäkring inte 
bara det fulla ansvaret för förmedlarens handlingar utan är även ansvarig för utbildning och 
övervakning av förmedlare som bedriver förmedling som sidoverksamhet.
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Ändringsförslag 68
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare ska ha en 
ansvarsförsäkring som ska omfatta 
hela unionens territorium eller annan 
likvärdig garanti för ansvar till följd av fel 
eller försummelse i verksamheten, vilken 
minst ska täcka 1 120 000 euro per skada 
och totalt 1 680 000 euro för alla skador 
under ett år, såvida inte en sådan försäkring 
eller likvärdig garanti redan tillhandahålls 
av ett försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag eller annat företag, 
för vars räkning eller med vars 
bemyndigande förmedlaren handlar, eller 
ett sådant företag har tagit fullt ansvar för 
förmedlarens handlande.

3. Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare ska ha en 
ansvarsförsäkring

eller tillhandahålla likvärdiga garantier 
avseende
– beloppet för den förmedling som de 
utför,
– oavsett om försäkringsförmedling är 
deras huvudverksamhet eller inte, och 
– graden av komplexitet hos de produkter 
de förmedlar.
Den ska omfatta hela unionens territorium 
och ge garantier för ansvar till följd av fel 
eller försummelse i verksamheten, vilken 
minst ska täcka 1 120 000 euro per skada 
och totalt 1 680 000 euro för alla skador 
under ett år, såvida inte en sådan försäkring 
eller likvärdig garanti redan tillhandahålls 
av ett försäkrings- eller 
återförsäkringsföretag eller annat företag, 
för vars räkning eller med vars 
bemyndigande förmedlaren handlar, eller 
ett sådant företag har tagit fullt ansvar för 
förmedlarens handlande.
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Or. en

Motivering

Det bör finnas ett visst mått av proportionalitet mellan försäkringsprodukternas komplexitet 
och de ansvarsförsäkringar som förmedlarna ska ha. ”Garanti” är ett ganska snävt juridiskt 
begrepp och bör ändras så att det omfattar likvärdiga instrument, exempelvis det tyska 
Bürgschaft.

Ändringsförslag 69
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska utarbeta utkast till tekniska 
standarder för tillsyn angående en 
anpassning av basbeloppen i euro enligt 
punkterna 3 och 4 som motsvarar den 
procentuella ändringen av det ovan 
angivna indexet från dagen för detta 
direktivs ikraftträdande till dagen för den 
första översynen eller från dagen för den 
senaste översynen till dagen för den nya 
översynen, och beloppet ska avrundas 
uppåt till närmaste hela euro.

utgår

Or. en

Motivering

Med hänsyn till de nationella marknadernas olika särdrag är det helt rimligt att 
hemmedlemsstaterna ska fastställa nödvändig yrkeskompetens.
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Ändringsförslag 70
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska utarbeta utkast till tekniska 
standarder för tillsyn angående en 
anpassning av basbeloppen i euro enligt 
punkterna 3 och 4 som motsvarar den 
procentuella ändringen av det ovan 
angivna indexet från dagen för detta 
direktivs ikraftträdande till dagen för den 
första översynen eller från dagen för den 
senaste översynen till dagen för den nya 
översynen, och beloppet ska avrundas 
uppåt till närmaste hela euro.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 71
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska lägga fram dessa utkast till 
tekniska standarder för tillsyn för 
kommissionen fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande, och de successiva 
översynerna ska läggas fram vart femte år 
efter den föregående översynstidpunkten.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ska läsas tillsammans med Malcolm Harbours övriga ändringsförslag 
till artikel 8.
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Ändringsförslag 72
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Eiopa ska lägga fram dessa utkast till 
tekniska standarder för tillsyn för 
kommissionen fem år efter detta direktivs 
ikraftträdande, och de successiva 
översynerna ska läggas fram vart femte år 
efter den föregående översynstidpunkten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 73
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska standarder för 
genomförande som avses i första stycket i 
enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 
nr 1094/2010.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ska läsas tillsammans med Malcolm Harbours övriga ändringsförslag 
till artikel 8.
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Ändringsförslag 74
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 7 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska standarder för 
genomförande som avses i första stycket i 
enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 
nr 1094/2010.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 75
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. I 
dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Begreppet tillräcklig kunskap och 
kompetens hos förmedlaren för utförande 
av försäkringsförmedling med kunder, 
vilket avses i punkt 1 i denna artikel.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
i synnerhet den nivå på 
yrkeskvalifikationer, erfarenheter och 
färdigheter som krävs för att bedriva 
försäkringsförmedling.
(c) De åtgärder som 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag rimligen kan förväntas 
vidta för att uppdatera sin kunskap och 
kompetens via löpande fortbildning, så att 
de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt.
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Or. en

Ändringsförslag 76
Mitro Repo

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. I 
dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Begreppet tillräcklig kunskap och 
kompetens hos förmedlaren för utförande 
av försäkringsförmedling med kunder, 
vilket avses i punkt 1 i denna artikel.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
i synnerhet den nivå på 
yrkeskvalifikationer, erfarenheter och 
färdigheter som krävs för att bedriva 
försäkringsförmedling.
(c) De åtgärder som 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag rimligen kan förväntas 
vidta för att uppdatera sin kunskap och 
kompetens via löpande fortbildning, så att 
de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt.

Or. fi

Motivering

Mer detaljerade standarder för nationell utbildningspraxis och nationella utbildningskrav bör 
beslutas på nationell nivå och inte av kommissionen.
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Ändringsförslag 77
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. I 
dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Begreppet tillräcklig kunskap och 
kompetens hos förmedlaren för utförande 
av försäkringsförmedling med kunder, 
vilket avses i punkt 1 i denna artikel.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
i synnerhet den nivå på 
yrkeskvalifikationer, erfarenheter och 
färdigheter som krävs för att bedriva 
försäkringsförmedling.
(c) De åtgärder som 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag rimligen kan förväntas 
vidta för att uppdatera sin kunskap och 
kompetens via löpande fortbildning, så att 
de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett 
tillfredsställande sätt.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 290 i EUF-fördraget är delegerade akter avsedda för att behandla icke 
väsentliga delar av en lagstiftningsakt. Yrkeskraven är dock helt klart väsentliga för den 
denna lagstiftningsakt. I stället för att göra detta direktiv till ett instrument för minimal 
harmonisering skulle delegerade akter korrigera vissa aspekter genom ett instrument för 
maximal harmonisering. Enligt artikel 8.1 i förslaget ska medlemsstaterna bestämma vilken 
kunskap och kompetens som en försäkringsförmedlare måste ha.
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Ändringsförslag 78
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas lämpliga, effektiva, opartiska och 
oberoende förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol avseende 
tvister mellan försäkringsförmedlare och 
kunder och mellan försäkringsföretag och 
kunder, i förekommande fall med hjälp av 
befintliga organ. Medlemsstaterna ska 
också se till att alla försäkringsföretag 
och försäkringsförmedlare deltar i 
förfaranden för tvistlösning utanför 
domstol, när följande villkor är uppfyllda:

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas lämpliga, effektiva, opartiska och 
oberoende förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol avseende 
tvister mellan försäkringsförmedlare och 
kunder och mellan försäkringsföretag och 
kunder, i förekommande fall med hjälp av 
befintliga organ. 

Or. en

Motivering

Utkastet till förslag skulle allvarligt undergräva konsumentskyddet genom kravet att 
tvistlösningsorganens beslut inte ska vara bindande för företagen. Om företagen inte riskerar 
att bli bundna minskar deras incitament att nå en medlad lösning betydligt. I dessa 
ändringsförslag föreslås att alla villkor som föreskrivs för system för tvistlösningsorgan i 
artikel 13 ska utgå. Detta kommer att göra det möjligt för medlemsstaterna att på ett flexibelt 
sätt anta bestämmelser om tvistlösningsorgan som passar just deras marknader och 
rättsväsenden.

Ändringsförslag 79
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas lämpliga, effektiva, opartiska och 
oberoende förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol avseende 
tvister mellan försäkringsförmedlare och 

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas lämpliga, effektiva, opartiska och 
oberoende förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol avseende 
tvister mellan försäkringsförmedlare och 
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kunder och mellan försäkringsföretag och 
kunder, i förekommande fall med hjälp av 
befintliga organ. Medlemsstaterna ska 
också se till att alla försäkringsföretag 
och försäkringsförmedlare deltar i 
förfaranden för tvistlösning utanför 
domstol, när följande villkor är uppfyllda:

kunder och mellan försäkringsföretag och 
kunder, i förekommande fall med hjälp av 
befintliga organ. 

Or. en

Ändringsförslag 80
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas lämpliga, effektiva, opartiska och 
oberoende förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol avseende 
tvister mellan försäkringsförmedlare och 
kunder och mellan försäkringsföretag och 
kunder, i förekommande fall med hjälp av 
befintliga organ. Medlemsstaterna ska 
också se till att alla försäkringsföretag 
och försäkringsförmedlare deltar i 
förfaranden för tvistlösning utanför 
domstol, när följande villkor är uppfyllda:

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas lämpliga, effektiva, opartiska och 
oberoende förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol avseende 
tvister mellan försäkringsförmedlare och 
kunder och mellan försäkringsföretag och 
kunder, i förekommande fall med hjälp av 
befintliga organ. 

Or. en

Motivering

Klagomålsförfaranden ska inrättas för tvistlösning utanför domstol för såväl förmedlare som 
försäkringsföretag och kunder. Denna bestämmelse bör överensstämma med de initiativ som 
nyligen tagits för ett direktiv om alternativ tvistlösning.
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Ändringsförslag 81
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förfarandet resulterar inte i ett 
bindande beslut.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ska läsas tillsammans med Malcolm Harbours övriga ändringsförslag 
till artikel 13.

Ändringsförslag 82
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förfarandet resulterar inte i ett 
bindande beslut.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 83
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förfarandet resulterar inte i ett 
bindande beslut.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 84
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Om en kund inleder ett förfarande 
för alternativ tvistlösning som fastställts i 
nationell lagstiftning mot en 
försäkringsförmedlare eller ett 
försäkringsföretag om rättigheter och 
skyldigheter enligt detta direktiv är 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget skyldigt att delta i det 
förfarandet.
Vid tillämpningen av detta direktiv ska de 
behöriga myndigheterna samarbeta med 
varandra och med de enheter som 
ansvarar för klagomål och för de 
förfaranden för tvistlösning utanför 
domstol som avses ovan, i den 
utsträckning som medges av gällande 
EU-direktiv eller EU-förordningar.

Or. en

Ändringsförslag 85
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Preskriptionstiden för att väcka talan 
vid domstol upphör att löpa under den tid 
som förfarandet för alternativ tvistlösning 
pågår.

utgår

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag ska läsas tillsammans med Malcolm Harbours övriga ändringsförslag 
till artikel 13.

Ändringsförslag 86
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Preskriptionstiden för att väcka talan 
vid domstol upphör att löpa under den tid 
som förfarandet för alternativ tvistlösning 
pågår.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 87
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Preskriptionstiden för att väcka talan 
vid domstol upphör att löpa under den tid 
som förfarandet för alternativ tvistlösning 
pågår.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 88
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Perioden för preskription av fordran 
upphör att löpa under den tid som 
förfarandet pågår.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ska läsas tillsammans med Malcolm Harbours övriga ändringsförslag 
till artikel 13.

Ändringsförslag 89
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Perioden för preskription av fordran 
upphör att löpa under den tid som 
förfarandet pågår.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 90
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Perioden för preskription av fordran 
upphör att löpa under den tid som 
förfarandet pågår.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 91
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förfarandet är gratis eller är 
tillgängligt till en låg kostnad.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ska läsas tillsammans med Malcolm Harbours övriga ändringsförslag 
till artikel 13.

Ändringsförslag 92
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förfarandet är gratis eller är 
tillgängligt till en låg kostnad.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 93
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Förfarandet är gratis eller är 
tillgängligt till en låg kostnad.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 94
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Parterna kan få tillträde till 
förfarandet på annat sätt än genom 
elektroniska medel.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ska läsas tillsammans med Malcolm Harbours övriga ändringsförslag 
till artikel 13.

Ändringsförslag 95
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Parterna kan få tillträde till 
förfarandet på annat sätt än genom 
elektroniska medel.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 96
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Parterna kan få tillträde till 
förfarandet på annat sätt än genom 
elektroniska medel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 97
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I undantagsfall är interimistiska 
åtgärder möjliga när situationens 
brådskande karaktär kräver det. 

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ska läsas tillsammans med Malcolm Harbours övriga ändringsförslag 
till artikel 13.
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Ändringsförslag 98
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I undantagsfall är interimistiska 
åtgärder möjliga när situationens 
brådskande karaktär kräver det. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 99
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I undantagsfall är interimistiska 
åtgärder möjliga när situationens 
brådskande karaktär kräver det. 

utgår

Or. en

Ändringsförslag 100
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en kund inleder ett förfarande för 
alternativ tvistlösning som fastställts i 
nationell lagstiftning mot en 
försäkringsförmedlare eller ett 
försäkringsföretag om rättigheter och 
skyldigheter enligt detta direktiv är 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget skyldigt att delta i det 



PE504.096v01-00 48/95 AM\924646SV.doc

SV

förfarandet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ska läsas tillsammans med Malcolm Harbours övriga ändringsförslag 
till artikel 13.

Ändringsförslag 101
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid tillämpningen av detta direktiv ska de 
behöriga myndigheterna samarbeta med 
varandra och med de enheter som 
ansvarar för klagomål och för de 
förfaranden för tvistlösning utanför 
domstol som avses ovan, i den 
utsträckning som medges av gällande 
EU-direktiv eller EU-förordningar.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ska läsas tillsammans med Malcolm Harbours övriga ändringsförslag 
till artikel 13.

Ändringsförslag 102
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att dessa 
organ samarbetar för att lösa 
gränsöverskridande tvister.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 103
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att dessa 
organ samarbetar för att lösa 
gränsöverskridande tvister.

2. För transaktioner mellan företag och 
kund ska dessa organ uppfylla kraven i
Europaparlamentets och rådets 
direktiv XXX/XXXX/EU om alternativ 
tvistlösning för konsumenter.

Vid tillämpningen av detta direktiv ska 
medlemsstaterna vid lösning av 
gränsöverskridande tvister se till att dessa 
organ och de behöriga myndigheterna 
samarbetar med varandra och med de 
enheter som ansvarar för klagomål och 
för de förfaranden för tvistlösning utanför 
domstol som avses ovan, i den 
utsträckning som medges av gällande 
EU-direktiv eller EU-förordningar.

Or. en

Motivering

Förfaranden för klagomål ska upprättas för tvistlösning utanför domstol för såväl förmedlare 
som försäkringsföretag och kunder. Denna bestämmelse bör överensstämma med de initiativ 
som nyligen tagits för ett direktiv om alternativ tvistlösning.
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Ändringsförslag 104
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
försäkringsförmedlare som är etablerade 
på deras territorium underrättar 
konsumenterna om namnen på, 
adresserna till och webbplatsadresserna 
för de alternativa tvistlösningsorgan som 
de omfattas av och som är behöriga att 
behandla eventuella tvister mellan dem 
och konsumenter. 

Or. en

Ändringsförslag 105
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Försäkringsförmedlare i unionen som 
bedriver internetförsäljning inom och 
över gränserna ska i förekommande fall 
informera konsumenterna om plattformen 
för tvistlösning online och om sin 
e-postadress. Informationen ska göras 
tillgänglig på ett enkelt, direkt, väl synligt 
och beständigt sätt på 
försäkringsförmedlarens webbplats och, 
om erbjudandet görs per e-post eller 
genom ett annat textmeddelande som 
sänds på elektronisk väg, i det 
meddelandet. Informationen ska omfatta 
en elektronisk länk till plattformens 
webbplats. Försäkringsförmedlare ska 
också informera konsumenterna om 
plattformen för tvistlösning online när en 
konsument lämnar in ett klagomål till 
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försäkringsförmedlaren, till ett system för 
hantering av konsumentklagomål som 
drivs av försäkringsförmedlaren eller till 
en företagsombudsman. 

Or. en

Ändringsförslag 106
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En försäkringsförmedlare anses ge 
råd på oberoende grund endast om 
förmedlaren i sin information till kunden 
har uppgett att så är fallet.

Or. en

Motivering

Den sista punkten läggs till för att klargöra att ”icke-anknutna” förmedlare per se inte ska 
anses ge råd på oberoende grund.

Ändringsförslag 107
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) förmedlaren ger råd på grundval av en 
opartisk analys, eller

i) förmedlaren ger råd på grundval av en 
opartisk och oberoende analys, eller

Or. en

Motivering

Ordet ”oberoende” infogas eftersom det är viktigt att konsumenterna får tydlig information 
om rådgivningens grund.
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Ändringsförslag 108
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) förmedlaren inte är avtalsenligt 
förpliktad att bedriva 
försäkringsförmedlingsverksamhet 
uteslutande med ett eller flera 
försäkringsföretag och inte ger råd på 
grundval av en opartisk analys. I så fall ska 
förmedlaren lämna ut namnen på de 
företag med vilka han eller hon får bedriva 
och bedriver verksamhet.

iii) förmedlaren inte är avtalsenligt 
förpliktad att bedriva 
försäkringsförmedlingsverksamhet 
uteslutande med ett eller flera 
försäkringsföretag och inte ger råd på 
grundval av en opartisk och oberoende
analys. I så fall ska förmedlaren lämna ut 
namnen på de företag med vilka han eller 
hon får bedriva och bedriver verksamhet.

Or. en

Motivering

Ordet ”oberoende” infogas eftersom det är viktigt att konsumenterna får tydlig information 
om rådgivningens grund.

Ändringsförslag 109
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Arten av den ersättning som mottas för 
försäkringsavtalet.

utgår

Or. en

Motivering

Verkar vara en upprepning av led e.
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Ändringsförslag 110
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Arten av den ersättning som mottas för 
försäkringsavtalet.

utgår

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.

Ändringsförslag 111
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I de fall förmedlaren mottar en avgift 
eller en provision av något slag, det fulla 
beloppet av ersättningen för de 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
övervägs eller, om det exakta beloppet inte 
kan fastställas, grunden för beräkning av 
hela avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.

utgår

Or. en
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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.

Ändringsförslag 112
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I de fall förmedlaren mottar en avgift 
eller en provision av något slag, det fulla 
beloppet av ersättningen för de 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
övervägs eller, om det exakta beloppet inte 
kan fastställas, grunden för beräkning av 
hela avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.

f) Uppgift om huruvida den ersättning
som mottas för försäkringsavtalet kommer 
från

i) försäkringstagaren,
ii) försäkringsföretaget,
iii) en annan försäkringsförmedlare eller
iv) en kombination av i, ii och iii.

Or. xm

Motivering

När det gäller frågan om insyn i ersättningar vore det bra att inkludera uppgifter om hur 
ersättningen ser ut och var den kommer ifrån.
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Ändringsförslag 113
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) I de fall förmedlaren mottar en avgift
eller en provision av något slag, det fulla 
beloppet av ersättningen för de 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
övervägs eller, om det exakta beloppet inte 
kan fastställas, grunden för beräkning av 
hela avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.

f) I de fall förmedlaren mottar en avgift, 
det fulla beloppet av avgiften för de 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
övervägs eller, om det exakta beloppet inte 
kan fastställas, grunden för beräkning av 
hela avgiften.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att garantera att kunderna får fullständig information om 
utgifter.

Ändringsförslag 114
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I de fall provisionen baseras på 
uppnåendet av överenskomna mål eller 
trösklar angående förmedlarens 
försäljning av försäkringar från en viss 
försäkringsgivare, uppgift om dessa mål 
eller trösklar samt de belopp som ska 
utbetalas när de uppnås.

utgår

Or. en

Motivering

Kunderna bör inte undanhållas information om företags ersättningar om företagen värderar 
dessa i sin beslutsprocess – vi stöder därför Eiopas råd (kommittén för europeiska 
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myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner) om att kommissionen bör 
välja ett förhållningssätt enligt vilken kunderna får ersättningsinformation ”på begäran”.

Ändringsförslag 115
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I de fall provisionen baseras på 
uppnåendet av överenskomna mål eller 
trösklar angående förmedlarens 
försäljning av försäkringar från en viss 
försäkringsgivare, uppgift om dessa mål 
eller trösklar samt de belopp som ska 
utbetalas när de uppnås.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) I de fall provisionen baseras på 
uppnåendet av överenskomna mål eller 
trösklar angående förmedlarens 
försäljning av försäkringar från en viss 
försäkringsgivare, uppgift om dessa mål 
eller trösklar samt de belopp som ska 
utbetalas när de uppnås.

utgår

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 
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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.

Ändringsförslag 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 f och 
under en period av fem år från den dag då 
detta direktiv träder i kraft ska en 
förmedlare av försäkringsavtal som inte 
ingår i någon av de klasser som anges i 
bilaga I till direktiv 2002/83/EG, innan ett 
försäkringsavtal ingås och om 
förmedlaren ersätts genom en avgift eller 
provision.

utgår

(a) informera kunden om detta belopp 
eller, om det exakta beloppet inte kan 
fastställas, grunden för beräkning av 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision, 
om kunden begär detta,
(b) informera kunden om dennes rätt att 
begära den information som avses i led a.

Or. xm

Motivering

Denna punkt bör utgå med särskild hänvisning till bestämmelserna om förmedling av 
icke-finansiella försäkringsprodukter, eftersom dessa produkter inte har något 
investeringsinslag och provisionerna inte på något sätt påverkar ändamålet.
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Ändringsförslag 118
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 f och 
under en period av fem år från den dag då 
detta direktiv träder i kraft ska en 
förmedlare av försäkringsavtal som inte 
ingår i någon av de klasser som anges i 
bilaga I till direktiv 2002/83/EG, innan ett 
försäkringsavtal ingås och om 
förmedlaren ersätts genom en avgift eller
provision,

utgår

(a) informera kunden om detta belopp 
eller, om det exakta beloppet inte kan 
fastställas, grunden för beräkning av 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision, 
om kunden begär detta,
(b) informera kunden om dennes rätt att 
begära den information som avses i led a.

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.

Ändringsförslag 119
Malcolm Harbour
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Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 f och 
under en period av fem år från den dag då 
detta direktiv träder i kraft ska en 
förmedlare av försäkringsavtal som inte 
ingår i någon av de klasser som anges i 
bilaga I till direktiv 2002/83/EG, innan ett 
försäkringsavtal ingås och om 
förmedlaren ersätts genom en avgift eller
provision,

2. Om förmedlaren ska ersättas genom en 
provision ska denne:

Or. en

Motivering

Kunderna bör inte undanhållas information om företags ersättningar om företagen värderar 
dessa i sin beslutsprocess – vi stöder därför Eiopas råd (kommittén för europeiska 
myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner) om att kommissionen bör 
välja ett förhållningssätt enligt vilken kunderna får ersättningsinformation ”på begäran”.

Ändringsförslag 120
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren ska också 
informera kunden om arten av och 
grunden för beräkning av alla rörliga 
ersättningar som erhålls av dess anställda 
för distribution och handläggning av 
försäkringsprodukten i fråga.

utgår

Or. en

Motivering

Begränsningar av information är särskilt viktiga vid rörliga ersättningar till anställda. 
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Löne- och bonusstrukturerna är mycket varierande och är ofta komplexa och kan vara 
svårförståeliga för kunderna. Dessutom medför de eventuella intressekonflikter som kan 
uppstå vid direktförsäljning sannolikt inte samma risk för konsumenten som de som kan 
uppstå vid försäljning via mellanhänder.

Ändringsförslag 121
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren ska också 
informera kunden om arten av och 
grunden för beräkning av alla rörliga 
ersättningar som erhålls av dess anställda 
för distribution och handläggning av 
försäkringsprodukten i fråga.

utgår

Or. xm

Motivering

Att i stället lägga till en sådan upplysning innan ett avtal ingås skulle inte innebära någon 
avgörande fördel för motparten när det slutgiltiga beslutet ska fattas.

Ändringsförslag 122
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren ska också 
informera kunden om arten av och 
grunden för beräkning av alla rörliga 
ersättningar som erhålls av dess anställda 
för distribution och handläggning av 
försäkringsprodukten i fråga.

utgår
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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.

Ändringsförslag 123
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Även i de fall kunden gör betalningar 
inom ramen för försäkringsavtalet efter 
dess ingående, ska försäkringsföretaget 
eller försäkringsförmedlaren lämna 
information i enlighet med denna artikel i 
samband med varje sådan betalning.

utgår

Or. xm

Motivering

Att i stället lägga till en sådan upplysning innan ett avtal ingås skulle inte innebära någon 
avgörande fördel för motparten när det slutgiltiga beslutet ska fattas.

Ändringsförslag 124
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Även i de fall kunden gör betalningar 
inom ramen för försäkringsavtalet efter 
dess ingående, ska försäkringsföretaget 
eller försäkringsförmedlaren lämna 
information i enlighet med denna artikel i 
samband med varje sådan betalning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 125
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. I 
dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Lämpliga kriterier för fastställande av 
hur kunden ska informeras om 
ersättningar till förmedlaren – inklusive 
prestationsbaserade provisioner – i 
enlighet med punkt 1 f och g och punkt 2 i 
denna artikel.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
särskilt grunden för beräkning av hela 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.
(c) De åtgärder som 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag rimligen kan förväntas 
vidta för att informera kunder om sina 
ersättningar.

Or. en

Motivering

Det andra försäkringsförmedlingsdirektivet (IMD2) bör ha en tydlig och heltäckande 
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nivå 1-text, och det finns därför ingen anledning att ge kommissionen delegerade 
befogenheter.

Ändringsförslag 126
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. I 
dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Lämpliga kriterier för fastställande av 
hur kunden ska informeras om 
ersättningar till förmedlaren – inklusive 
prestationsbaserade provisioner – i 
enlighet med punkt 1 f och g och punkt 2 i 
denna artikel.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
särskilt grunden för beräkning av hela 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.
(c) De åtgärder som 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag rimligen kan förväntas 
vidta för att informera kunder om sina 
ersättningar.

Or. en

Ändringsförslag 127
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. I 

utgår
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dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:
(a) Lämpliga kriterier för fastställande av 
hur kunden ska informeras om 
ersättningar till förmedlaren – inklusive 
prestationsbaserade provisioner – i 
enlighet med punkt 1 f och g och punkt 2 i 
denna artikel.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
särskilt grunden för beräkning av hela 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.
(c) De åtgärder som 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag rimligen kan förväntas 
vidta för att informera kunder om sina 
ersättningar.

Or. en

Motivering

Syftet med de delegerade akter som föreskrivs i artikel 17.5) är enligt artikel 290 i 
EUF-fördraget att behandla icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt. Information och 
beräkning/fastställande av ersättning är dock uppenbart nödvändiga aspekter i den aktuella 
lagstiftningsakten. I stället för att detta direktiv skulle göras till ett instrument för en 
minimigrad av harmonisering skulle delegerade akter korrigera vissa aspekter genom ett 
instrument för maximal harmonisering.

Ändringsförslag 128
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett försäkringsavtal ingås ska 
försäkringsförmedlaren – däribland 
anknutna försäkringsförmedlare – eller 
försäkringsföretaget på grundval av de 
uppgifter kunden har lämnat

1. Innan ett försäkringsavtal ingås ska 
försäkringsförmedlaren – däribland 
anknutna försäkringsförmedlare – eller 
försäkringsföretaget på grundval av de 
uppgifter kunden har lämnat ange

Or. en
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Ändringsförslag 129
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan ett försäkringsavtal ingås ska 
försäkringsförmedlaren – däribland 
anknutna försäkringsförmedlare – eller 
försäkringsföretaget på grundval av de 
uppgifter kunden har lämnat

1. Innan ett försäkringsavtal ingås ska 
försäkringsförmedlaren – däribland 
anknutna försäkringsförmedlare – eller 
försäkringsföretaget på grundval av de 
uppgifter kunden har lämnat eller som 
gäller kunden

Or. en

Ändringsförslag 130
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De uppgifter som avses i punkt 1 a och b 
ska anpassas till den erbjudna
försäkringsproduktens komplexitet och 
graden av ekonomisk risk för kunden.

2. De uppgifter som avses i punkt 1 a och b 
ska anpassas till den erbjudna
försäkringsproduktens komplexitet och 
graden av ekonomisk risk för kunden samt 
distributionskanalen.

Or. en

Ändringsförslag 131
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget informerar kunden 
om att de ger råd på grundval av en 

3. När försäkringsförmedlaren informerar 
kunden om att de ger råd på grundval av en 
opartisk analys, ska de ge detta råd på 
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opartisk analys, ska de ge detta råd på 
grundval av en analys av ett så stort antal 
av de försäkringsavtal som finns på 
marknaden som gör det möjligt för dem att 
ge en rekommendation i enlighet med 
yrkesmässiga kriterier om vilket 
försäkringsavtal som skulle passa kundens 
behov.

grundval av en analys av ett så stort antal 
av de försäkringsavtal som finns på 
marknaden som gör det möjligt för dem att 
ge en rekommendation i enlighet med 
yrkesmässiga kriterier om vilket 
försäkringsavtal som skulle passa kundens 
behov.

Or. xm

Motivering

Hänvisningen till försäkringsföretag bör strykas med avseende på ett företags opartiska 
förmedling av försäkringsrådgivning till kunder, eftersom detta uppenbarligen är en 
motsägelse i sig.

Ändringsförslag 132
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget informerar kunden om 
att de ger råd på grundval av en opartisk 
analys, ska de ge detta råd på grundval av 
en analys av ett så stort antal av de 
försäkringsavtal som finns på marknaden 
som gör det möjligt för dem att ge en 
rekommendation i enlighet med 
yrkesmässiga kriterier om vilket 
försäkringsavtal som skulle passa kundens 
behov.

3. När försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget informerar kunden om 
att de tillhandahåller råd på grundval av 
en opartisk analys, ska de tillhandahålla
detta råd på grundval av en analys av ett så 
stort antal av de försäkringsavtal som finns 
på marknaden som gör det möjligt för dem 
att ge en rekommendation i enlighet med 
yrkesmässiga kriterier om vilket 
försäkringsavtal som skulle passa kundens 
behov.

Or. en
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Ändringsförslag 133
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan ett avtal ingås och oavsett om 
rådgivning sker, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ge kunden relevant 
information om försäkringsprodukten på 
ett förståeligt sätt så att denne kan fatta ett 
välgrundat beslut, samtidigt som de beaktar 
försäkringsproduktens komplexitet och 
typen av kund.

4. Innan ett avtal ingås och oavsett om 
rådgivning tillhandahålls, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget tillhandahålla
relevant information till kunden om 
försäkringsprodukten på ett förståeligt sätt 
så att denne kan fatta ett välgrundat beslut, 
samtidigt som de beaktar 
försäkringsproduktens komplexitet och 
typen av kund. Informationen ska 
tillhandahållas på ett standardiserat 
informationsblad och på ett lättförståeligt 
språk, och ska omfatta den viktigaste 
informationen om försäkringsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 134
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Bestämmelserna i denna artikel ska inte 
tillämpas på personer som bedriver 
försäkringsförmedling när den i samband 
med försäljning av försäkringsprodukter 
med investeringsinslag bedrivs av
a) en försäkringsförmedlare,
b) ett försäkringsföretag.

Or. en
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Motivering

Försäkringsförmedling i samband med försäljning av försäkringsprodukter med 
investeringsinslag behandlas redan i kapitel VII. De därmed förbundna testerna av 
ändamålsenlighet och lämplighet är också redan tillämpliga och behandlas i artikel 25. 
Dessa regler bör därför inte dupliceras.

Ändringsförslag 135
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den information som avses 
i artiklarna 16, 17 och 18 behöver inte
lämnas när försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget förmedlar försäkringar 
mot stora risker, när det rör sig om 
förmedling av 
återförsäkringsförmedlare eller 
återförsäkringsföretag eller när det rör sig 
om professionella kunder i enlighet med 
bilaga.

1. Den information som avses 
i artiklarna 16, 17 och 18 behöver inte
tillhandahållas när försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget förmedlar 
försäkringar mot stora risker, när det rör 
sig om förmedling av 
återförsäkringsförmedlare eller 
återförsäkringsföretag eller när det rör sig 
om professionella kunder i enlighet med 
bilaga.

Or. en

Ändringsförslag 136
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstater som behåller eller 
antar strängare regler för 
försäkringsförmedlare ska se till att dessa 
regler respekterar principerna om lika 
villkor och att den administrativa bördan 
till följd av dessa regler står i proportion 
till fördelarna för konsumentskyddet.
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Or. en

Ändringsförslag 137
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta 
paketförsäljning men inte 
kopplingsförbehåll.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns inga tydliga belägg för nackdelar för konsumenterna som motiverar ett förbud mot 
kopplingsförsäkringsprodukter, eftersom dessa förslag inte ingick i kommissionens samråd 
och konsekvensbedömning gällande försäkringsförmedlingsdirektivet.

Ändringsförslag 138
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta
paketförsäljning men inte 
kopplingsförbehåll.

1. Medlemsstaterna ska inte tillåta
otillbörliga affärsmetoder enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/29/EG av den 
11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder 
som tillämpas av näringsidkare gentemot 
konsumenter på den inre marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 139
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska tillåta 
paketförsäljning men inte 
kopplingsförbehåll.

1. Medlemsstaterna får tillåta 
paketförsäljning men inte 
kopplingsförbehåll.

Or. en

Ändringsförslag 140
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 
med en annan tjänst eller produkt i ett 
paket ska försäkringsföretaget eller, i 
tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren
erbjuda kunden och informera denne om 
att det är möjligt att köpa beståndsdelarna i 
paketet separat, och lämna information om 
kostnader och avgifter för respektive 
beståndsdel i paketet som kan köpas 
separat genom eller av företaget eller 
förmedlaren.

2. När en försäkring erbjuds tillsammans 
med en annan tjänst eller produkt i ett 
paket ska försäkringsföretaget eller, i 
tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren
informera kunden om huruvida det är 
möjligt att köpa beståndsdelarna i paketet 
separat, och lämna information om 
kostnader och avgifter för respektive 
beståndsdel i paketet som kan köpas 
separat genom eller av företaget eller 
förmedlaren.

Or. en

Motivering

Genom denna ordalydelse anpassas förslaget till synsättet i MiFID.
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Ändringsförslag 141
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en försäkringstjänst eller 
försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 
med en annan tjänst eller produkt i ett 
paket ska försäkringsföretaget eller, i 
tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren
erbjuda kunden och informera denne om 
att det är möjligt att köpa beståndsdelarna i 
paketet separat, och lämna information om 
kostnader och avgifter för respektive 
beståndsdel i paketet som kan köpas 
separat genom eller av företaget eller 
förmedlaren.

2. Vid paketförsäljning ska 
försäkringsföretaget eller, i tillämpliga fall, 
försäkringsförmedlaren informera kunden
om huruvida det är möjligt att köpa 
beståndsdelarna i paketet separat, och ska 
om svaret är ja och på kundens begäran
lämna information om kostnader och 
avgifter för respektive beståndsdel i paketet 
som kan köpas separat genom eller av 
företaget eller förmedlaren.

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.

Ändringsförslag 142
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Eiopa ska senast den 
31 december [20XX] utforma och därefter 
regelbundet uppdatera riktlinjer för 
granskning och tillsyn av metoder med 
korsförsäljning, och särskilt ange de 

utgår
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situationer där korsförsäljning inte är 
förenlig med skyldigheterna enligt 
artiklarna 16, 17 och 18 eller punkt 1 i 
denna artikel.

Or. en

Motivering

Mot bakgrund av de föreslagna ändringarna av artikel 21 är detta inte längre nödvändigt.

Ändringsförslag 143
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Eiopa ska senast den 31 december 
[20XX] utforma och därefter regelbundet 
uppdatera riktlinjer för granskning och 
tillsyn av metoder med korsförsäljning, 
och särskilt ange de situationer där 
korsförsäljning inte är förenlig med 
skyldigheterna enligt artiklarna 16, 17 
och 18 eller punkt 1 i denna artikel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 144
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Kapitel VII – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

YTTERLIGARE
KONSUMENTSKYDDSKRAV FÖR 
FÖRSÄKRINGSPRODUKTER MED 
INVESTERINGSINSLAG

KONSUMENTSKYDDSKRAV FÖR 
FÖRSÄKRINGSPRODUKTER MED 
INVESTERINGSINSLAG

Or. en
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Ändringsförslag 145
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Artikel 22 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta kapitel fastställs ytterligare krav på 
försäkringsförmedling när den i samband 
med försäljning av försäkringsprodukter 
med investeringsinslag bedrivs av

Detta kapitel ersätter artiklarna 15–18 i 
kapitel VI när försäljning av 
försäkringsprodukter med 
investeringsinslag bedrivs av

Or. xm

Motivering

Det behövs ett förtydligande i det andra försäkringsförmedlingsdirektivet om att försäljning 
av försäkringsprodukter med investeringsinslag inte ska omfattas av de ytterligare 
förhållningsreglerna, eftersom mer restriktiva regler skulle fastställas jämfört med de 
bestämmelser som styr försäljningen av de produkter som omfattas av MiFID-direktivet.

Ändringsförslag 146
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 22 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23.1 och 2 ska också tillämpas på 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag när de bedriver 
försäkringsförmedling i fråga om alla 
försäkringsprodukter.

Or. en

Motivering

När det gäller Malcolm Harbours ändringsförslag till artikel 17 är information om 
ersättningar av begränsat värde för att hantera intressekonflikter. Genom detta 
ändringsförslag utvidgas bestämmelserna om intressekonflikter i artikel 23 till att omfatta 
alla försäkringsprodukter.
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Ändringsförslag 147
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 22 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23.1 och 2 ska också tillämpas på 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag när de bedriver 
försäkringsförmedling gällande alla 
försäkringsprodukter.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om intressekonflikter bör gälla alla försäkringsprodukter.

Ändringsförslag 148
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 22 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23.1 och 2 ska också tillämpas på 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag när de bedriver 
försäkringsförmedling i fråga om alla 
försäkringsprodukter. 

Or. en
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Ändringsförslag 149
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 22 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får behålla eller anta 
strängare bestämmelser avseende de 
konsumentskyddskrav som avses
i artiklarna 23, 24 och 25, förutsatt att 
dessa bestämmelser överensstämmer 
med unionsrätten. Esma och Eiopa bör 
arbeta för att uppnå största möjliga 
konsekvens i fråga om 
uppförandestandarder för 
investeringsprodukter för 
icke-professionella investerare som 
omfattas av antingen MiFID II-direktivet 
eller detta direktiv genom riktlinjer.

Or. en

Motivering

När det gäller Malcolm Harbours ändringsförslag till artikel 17 är information om 
ersättningar av begränsat värde för att hantera intressekonflikter. Genom detta 
ändringsförslag utvidgas bestämmelserna om intressekonflikter i artikel 23 till att omfatta 
alla försäkringsprodukter.

Ändringsförslag 150
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 22 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får behålla eller anta 
strängare bestämmelser avseende de 
konsumentskyddskrav som avses 
i artiklarna 23, 24 och 25, förutsatt att 
dessa bestämmelser överensstämmer 
med unionsrätten. Esma och Eiopa bör 
arbeta för att uppnå största möjliga 
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konsekvens i fråga om 
uppförandestandarder för 
investeringsprodukter för 
icke-professionella investerare som 
omfattas av antingen (MiFID 
II-direktivet) eller detta direktiv genom 
riktlinjer. 

Or. en

Ändringsförslag 151
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 22 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får behålla eller anta 
strängare bestämmelser avseende de 
konsumentskyddskrav som avses 
i artiklarna 23, 24 och 25, förutsatt att de 
överensstämmer med unionsrätten.

Or. en

Motivering

Bestämmelserna om intressekonflikter bör gälla alla försäkringsprodukter.

Ändringsförslag 152
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de åtgärder som 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget vidtar för att 
efterleva artiklarna 15, 16 och 17 inte är 
tillräckliga för att med rimliga garantier 
förebygga risken för att kunders och 

2. En försäkringsförmedlare eller ett 
försäkringsföretag ska upprätthålla och 
använda effektiva organisatoriska och 
administrativa arrangemang för att vidta 
alla rimliga åtgärder för att förhindra att 
intressekonflikter påverkar dess kunders 
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potentiella kunders intressen skadas till 
följd av intressekonflikter, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget tydligt informera 
kunden om intressekonflikternas 
allmänna karaktär eller ursprung innan 
affärstransaktioner genomförs för 
kundens räkning.

intressen negativt.

Or. en

Motivering

Ändring för att anpassa texten till MiFID.

Ändringsförslag 153
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de åtgärder som 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget vidtar för att efterleva 
artiklarna 15, 16 och 17 inte är tillräckliga 
för att med rimliga garantier förebygga 
risken för att kunders och potentiella 
kunders intressen skadas till följd av 
intressekonflikter, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget tydligt informera 
kunden om intressekonflikternas allmänna 
karaktär eller ursprung innan 
affärstransaktioner genomförs för 
kundens räkning.

2. En försäkringsförmedlare eller ett 
försäkringsföretag ska upprätthålla och 
använda effektiva organisatoriska och 
administrativa arrangemang för att vidta 
alla rimliga åtgärder för att förhindra att 
intressekonflikter påverkar dess kunders 
intressen negativt. Om de åtgärder som 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget vidtar inte är 
tillräckliga för att med rimliga garantier 
förebygga risken för att kunders och 
potentiella kunders intressen skadas till 
följd av intressekonflikter, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget tydligt informera 
kunden om intressekonflikternas allmänna 
karaktär och/eller ursprung och om vilka 
åtgärder som vidtas för att minska dessa 
risker för kunden.

Or. en
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Motivering

Det är mycket viktigt att dessa försäljningsstandarder för försäkringsprodukter med 
investeringsinslag är konsekventa, oavsett om dessa produkter är finansiella instrument eller 
försäkringsprodukter med investeringsinslag. Detta kommer att bidra till att minska 
oklarheter och risker för regelarbitrage samtidigt som det stärker skyddet för 
försäkringstagarna. Texten i det andra försäkringsförmedlingsdirektivet måste därför 
avspegla MiFID-texten.

Ändringsförslag 154
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Informationen ska
(a) lämnas på ett varaktigt medium, och
(b) innehålla tillräckligt detaljerade 
uppgifter, med beaktande av typen av 
kund, för att göra det möjligt för kunden 
att fatta ett välgrundat beslut om den 
tjänst i samband med vilken 
intressekonflikten uppstår.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att dessa försäljningsstandarder för försäkringsprodukter med 
investeringsinslag är konsekventa, oavsett om dessa produkter är finansiella instrument eller 
försäkringsprodukter med investeringsinslag. Detta kommer att bidra till att minska 
oklarheter och risker för regelarbitrage samtidigt som det stärker skyddet för 
försäkringstagarna. Texten i det andra försäkringsförmedlingsdirektivet måste därför 
avspegla MiFID-texten.
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Ändringsförslag 155
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska föreskriva att 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag när de utför 
försäkringsförmedling med kunder eller 
för kunders räkning agerar hederligt, 
opartiskt och professionellt i enlighet med 
sina kunders bästa intresse och i 
synnerhet iakttar de principer som anges i 
denna artikel och artikel 25.

utgår

Or. en

Motivering

Upprepning av artikel 15.

Ändringsförslag 156
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Tillämpningen av informationskraven 
i artiklarna 24 och 25 bör vara 
proportionell, så att hänsyn tas till om 
kunden är eller inte är en professionell 
kund i enlighet med bilagan.

Or. en

Motivering

De föreslagna ändringarna av artikel 24 ger vägledning om tillämpningen av dessa artiklar 
när det gäller professionella kunder och andra ändringar för att anpassa texten till det 
befintliga synsättet i MiFID II.
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Ändringsförslag 157
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. All information, däribland 
reklammaterial, som 
försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag skickar till kunder 
eller potentiella kunder ska vara opartisk, 
tydlig och får inte vara vilseledande. 
Reklammaterial ska lätt kunna 
identifieras som reklammaterial.

utgår

Or. en

Motivering

Upprepning av artikel 15.

Ändringsförslag 158
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget och dess tjänster. När 
rådgivning sker ska det anges huruvida 
råden ges på oberoende grund och om de 
baseras på en bred eller mer begränsad 
analys av marknaden, och huruvida 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer att 
tillhandahålla kunden en löpande 
bedömning av den rekommenderade 
försäkringsproduktens lämplighet för 
denne.

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget och dess tjänster.
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Or. en

Ändringsförslag 159
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget och dess tjänster. När 
rådgivning sker ska det anges huruvida 
råden ges på oberoende grund och om de 
baseras på en bred eller mer begränsad 
analys av marknaden, och huruvida 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer att
tillhandahålla kunden en löpande 
bedömning av den rekommenderade 
försäkringsproduktens lämplighet för 
denne.

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget och dess tjänster. När 
rådgivning sker ska det anges huruvida 
råden ges på oberoende grund och om de 
baseras på en bred eller mer begränsad 
analys av marknaden, och huruvida 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer att förse
kunden med den senaste bedömningen av 
den rekommenderade 
försäkringsproduktens lämplighet för 
denne.

Or. en

Motivering

En löpande bedömning i betydelsen upprepade obligatoriska råd om försäkringsprodukten 
och dess lämplighet är knappast genomförbar, medan tillhandahållandet av den senaste 
informationen om en produkt eller tjänst på kundens begäran är en nödvändig service.

Ändringsförslag 160
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Försäkringsprodukter och föreslagna 
placeringsstrategier. Detta bör innefatta 
lämplig vägledning om och varningar för 
de risker som är förknippade med 
investeringar i dessa produkter eller 

(b) Om rådgivning ges oberoende på 
grundval av en opartisk analys av 
marknaden eller på grundval av en analys 
av de produkter som erbjuds av ett 
försäkringsföretag. Av informationen ska 
framgå om försäkringsförmedlaren eller 
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särskilda placeringsstrategier, och försäkringsföretaget kommer att förse 
kunden med en löpande bedömning av 
den rekommenderade 
försäkringsproduktens lämplighet för 
denne,

Or. en

Ändringsförslag 161
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kostnader och tillhörande avgifter. (c) försäkringsprodukter, samtidigt som 
de beaktar försäkringsproduktens 
komplexitet och typen av kund 
(konsument eller annan typ av kund).
Detta bör innefatta lämplig vägledning 
om och varningar för de risker som är 
förknippade med investeringar i dessa 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 162
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den information som avses i denna 
artikel bör lämnas på ett förståeligt sätt så 
att kunder eller potentiella kunder får 
rimliga möjligheter att förstå arten av och 
riskerna med den specifika
försäkringsprodukt som erbjuds och 
följaktligen blir i stånd att fatta 
välgrundade investeringsbeslut. Denna 
information får lämnas i standardiserad 

4. Den information som avses i denna 
artikel bör lämnas på ett förståeligt sätt så 
att kunder eller potentiella kunder får 
rimliga möjligheter att förstå arten av och 
riskerna med den specifika
försäkringsprodukttyp som erbjuds och 
följaktligen blir i stånd att fatta 
välgrundade investeringsbeslut. Denna 
information får lämnas i standardiserad 
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form. form.

Or. en

Motivering

Konsekvent med ordalydelsen i MiFID II.

Ändringsförslag 163
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag informerar kunder om 
att råd om försäkringar ges på oberoende 
grund ska följande gälla:

5. När försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag informerar kunder om 
att råd om försäkringar ges på oberoende 
grund ska den lämpliga information som 
avses i punkt 3 inbegripa följande, vilket 
ska tillhandahållas innan 
försäkringsrådgivningen:

Or. en

Ändringsförslag 164
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska bedöma ett 
tillräckligt stort antal av de
försäkringsprodukter som är tillgängliga 
på marknaden. Försäkringsprodukterna 
bör vara diversifierade med avseende på 
deras typ och berörda försäkringsgivare 
eller produktleverantörer och det bör inte 
röra sig om enbart sådana 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 

(a) det urval av försäkringsprodukter som
rekommendationen kommer att baseras 
på, och särskilt om urvalet är begränsat 
till sådana försäkringsprodukter som 
erbjuds eller tillhandahålls av enheter som 
har nära förbindelser med förmedlaren 
som representerar kunden, och
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tillhandahålls av enheter som har nära 
förbindelser med försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget, och

Or. en

Ändringsförslag 165
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska bedöma ett
tillräckligt stort antal av de
försäkringsprodukter som är tillgängliga på 
marknaden. Försäkringsprodukterna bör 
vara diversifierade med avseende på deras 
typ och berörda försäkringsgivare eller 
produktleverantörer och det bör inte röra 
sig om enbart sådana försäkringsprodukter 
som erbjuds eller tillhandahålls av enheter 
som har nära förbindelser med 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget, och

(a) bedöma ett urval av
försäkringsprodukter som är tillgängliga på 
marknaden. Försäkringsprodukterna bör 
vara diversifierade med avseende på deras 
typ och berörda försäkringsgivare eller 
produktleverantörer och det bör inte röra 
sig om enbart sådana försäkringsprodukter 
som erbjuds eller tillhandahålls av enheter 
som har nära förbindelser med 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget, och

Or. en

Ändringsförslag 166
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska bedöma ett
tillräckligt stort antal av de
försäkringsprodukter som är tillgängliga på 
marknaden. Försäkringsprodukterna bör 
vara diversifierade med avseende på deras 

(a) bedöma ett urval av
försäkringsprodukter som är tillgängliga på 
marknaden. Försäkringsprodukterna bör 
vara diversifierade med avseende på deras 
typ och berörda försäkringsgivare eller 
produktleverantörer och det bör inte röra 
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typ och berörda försäkringsgivare eller 
produktleverantörer och det bör inte röra 
sig om enbart sådana försäkringsprodukter 
som erbjuds eller tillhandahålls av enheter 
som har nära förbindelser med 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget, och

sig om enbart sådana försäkringsprodukter 
som erbjuds eller tillhandahålls av enheter 
som har nära förbindelser med 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget, och

Or. en

Ändringsförslag 167
Othmar Karas, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta eller ta 
emot avgifter, provisioner eller andra 
ekonomiska ersättningar som utbetalas 
eller lämnas av en tredje part eller av en 
person som agerar för en tredje parts 
räkning.

utgår

Or. en

Motivering

Ett förbud mot att ta emot avgifter, provisioner eller andra ekonomiska ersättningar från 
tredje part för att tillhandahålla försäkringsrådgivning på oberoende grund skapar inte lika 
villkor för alla distributionskanaler. Det kommer inte att resultera i större öppenhet eller 
bättre konsumentskydd, utan kommer i stället att eliminera dessa distributionskanaler och 
därmed orsaka minskad konkurrens och högre priser för konsumenterna.
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Ändringsförslag 168
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta eller ta 
emot avgifter, provisioner eller andra 
ekonomiska ersättningar som utbetalas 
eller lämnas av en tredje part eller av en 
person som agerar för en tredje parts 
räkning.

(b) om kunden ska betala en avgift för 
rådgivningen,

Or. en

Ändringsförslag 169
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta eller ta 
emot avgifter, provisioner eller andra 
ekonomiska ersättningar som utbetalas 
eller lämnas av en tredje part eller av en 
person som agerar för en tredje parts 
räkning.

(b) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta och ta emot 
avgifter, provisioner eller andra 
ekonomiska ersättningar som utbetalas 
eller lämnas av en tredje part eller av en 
person som agerar för en tredje parts 
räkning.

Or. en
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Ändringsförslag 170
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) om försäkringsförmedlaren tar emot 
avgifter eller provisioner från tredje part 
för försäkringsavtalet.

Or. en

Ändringsförslag 171
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna får införa ytterligare 
krav för försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag som informerar 
kunden om att investeringsrådgivning 
tillhandahålls på oberoende grund.

Or. en

Ändringsförslag 172
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33 
med avseende på åtgärder för att 
säkerställa att försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag iakttar de principer 
som anges i denna artikel när de utför 

utgår
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försäkringsförmedling med kunder. I 
dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:
(a) Arten av den eller de tjänster som 
kunden eller den potentiella kunden 
erbjuds eller tillhandahålls, med 
beaktande av transaktionernas typ, 
föremål, storlek och frekvens, och
(b) Arten av de produkter som erbjuds 
eller övervägs, inklusive olika typer av 
försäkringsprodukter.

Or. en

Motivering

De delegerade akternas mandat och mål är inte klart definierade.

Ändringsförslag 173
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillåta 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att, när de utför 
försäkringsförmedling i samband med 
försäljning utan rådgivning, 
tillhandahålla dessa tjänster till sina 
kunder utan att behöva inhämta den 
information eller göra den bedömning 
som anges i punkt 2 när alla följande 
villkor är uppfyllda:
a) Tjänsten utan rådgivning avser 
försäkringsbaserade investeringar som 
endast ger investeringsexponering för 
bakomliggande finansiella instrument 
som bedöms som icke-komplexa enligt 
artikel 25.3 a i direktiv 2004/39/EG.
b) Produkten eller tjänsten tillhandahålls 
på uttrycklig begäran av kunden eller den 
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potentiella kunden.
c) Kunden eller den potentiella kunden 
har fått tydlig information om att 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget vid 
tillhandahållandet av denna tjänst inte 
måste bedöma den erbjudna produktens 
lämplighet eller ändamålsenlighet.
d) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget uppfyller sina 
förpliktelser enligt artikel 23.

Or. en

Motivering

Försäkringsföretag och försäkringsförmedlare bör kunna sälja icke-komplexa 
försäkringsprodukter med investeringsinslag utan att behöva bedöma kundernas kunskaper 
och erfarenhet när konsumenterna uttryckligen bestämmer sig för att de vill söka råd om 
försäkringsprodukter med investeringsinslag. Detta bidrar till att skapa lika villkor i 
förhållande till investeringsprodukter som inte omfattar försäkringar.

Ändringsförslag 174
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillåta 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att, när de genomför 
försäkringsförmedling i samband med 
försäljning utan rådgivning, 
tillhandahålla dessa tjänster till sina 
kunder utan att behöva inhämta den 
information eller göra den bedömning 
som anges i punkt 2 när alla följande 
villkor är uppfyllda:
a) Tjänsten utan rådgivning avser 
försäkringsbaserade investeringar som
i) endast ger investeringsexponering för 
bakomliggande finansiella instrument 
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som bedöms som icke-komplexa enligt 
artikel 25.3 a i [direktiv 2004/39/EG*], 
eller
ii) tjänsten inte har en struktur som gör 
det svårt för kunden att förstå den risk 
som finns.
b) produkten eller tjänsten tillhandahålls 
på initiativ av kunden eller den potentiella 
kunden.
c) Kunden eller den potentiella kunden 
har fått tydlig information om att 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget vid 
tillhandahållandet av denna tjänst inte 
måste bedöma den erbjudna produktens 
lämplighet eller ändamålsenlighet, och att 
kunden därför inte åtnjuter det skydd som 
avses i de relevanta uppförandereglerna. 
Denna varning får ges i standardiserad 
form.
d) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget uppfyller sina 
förpliktelser enligt artikel 23.

Or. en

Motivering

Även om syftet med denna artikel är att avspegla de skyddsåtgärder för 
icke-försäkringsomfattande investeringar som anges i MiFID2 är den i praktiken mycket mer 
restriktiv. Det föreslagna tillägget kommer att göra det möjligt för företag att fortsätta att 
sälja icke-komplexa försäkringsprodukter med investeringsinslag utan att behöva bedöma 
kundernas kunskaper och erfarenhet. Kunderna får å sin sida möjlighet att välja om de vill 
söka råd om försäkringsprodukter med investeringsinslag. Detta skapar lika villkor i 
förhållande till investeringsprodukter som inte omfattar försäkringar.
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Ändringsförslag 175
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillåta 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att, när de utför 
försäkringsförmedling i samband med 
försäljning utan rådgivning, 
tillhandahålla dessa tjänster till sina 
kunder utan att behöva inhämta den 
information eller göra den bedömning 
som anges i punkt 2 när alla följande 
villkor är uppfyllda:
a) Tjänsten utan rådgivning avser 
försäkringsbaserade investeringar som 
endast ger investeringsexponering för 
bakomliggande finansiella instrument 
som bedöms som icke-komplexa enligt 
artikel 25.3 a i direktiv 2004/39/EG.
b) Produkten eller tjänsten tillhandahålls 
på uttrycklig begäran av kunden eller den 
potentiella kunden.
c) Kunden eller den potentiella kunden 
har fått tydlig information om att 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget vid 
tillhandahållandet av denna tjänst inte 
måste bedöma den erbjudna produktens 
lämplighet eller ändamålsenlighet.
d) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget uppfyller sina 
förpliktelser enligt artikel 23.

Or. en

Motivering

Försäkringsföretag och försäkringsförmedlare bör kunna sälja icke-komplexa 
försäkringsprodukter med investeringsinslag utan att behöva bedöma kundernas kunskaper 
och erfarenhet när konsumenterna uttryckligen bestämmer sig för att de vill söka råd om 
försäkringsprodukter med investeringsinslag. Detta bidrar till att skapa lika villkor i 
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förhållande till investeringsprodukter som inte omfattar försäkringar.

Ändringsförslag 176
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att deras 
administrativa påföljder och åtgärder är 
effektiva, proportionella och avskräckande.

1. Medlemsstaterna ska se till att deras 
administrativa påföljder och åtgärder är 
effektiva, proportionella och avskräckande
i förhållande till produktens eller 
tjänstens komplexitet.

Or. en

Motivering

Påföljderna bör mer explicit också vara proportionella i förhållande till komplexiteten hos de 
produkter eller den tjänst som förmedlas.

Ändringsförslag 177
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
behöriga myndigheten utan onödigt 
dröjsmål offentliggör alla påföljder och 
åtgärder som beslutats vid överträdelser av 
de nationella bestämmelser som antagits 
för att genomföra detta direktiv, däribland 
information om överträdelsens typ och art
och ansvariga personers identitet, om inte 
ett sådant offentliggörande allvarligt 
skulle äventyra försäkrings- och 
återförsäkringsmarknadernas funktion.
Om ett offentliggörande skulle vålla de 
berörda parterna en oproportionellt stor 
skada ska de behöriga myndigheterna 

Medlemsstaterna ska föreskriva att den 
behöriga myndigheten utan onödigt 
dröjsmål ger kommissionen information 
om alla påföljder och åtgärder som 
beslutats vid överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antagits för att 
genomföra detta direktiv, däribland 
information om överträdelsens typ och art.



AM\924646SV.doc 93/95 PE504.096v01-00

SV

offentliggöra påföljderna på anonym 
grund.

Or. en

Motivering

Det skulle utan tvekan vara ytterst svårt att göra en förhandsbedömning av om ett 
offentliggörande av påföljder skulle kunna vålla de berörda parterna en oproportionellt stor 
skada. Ett offentliggörande av påföljder kommer också att leda till att de berörda personerna 
drabbas dubbelt, eftersom de inte bara utsätts för själva påföljden, utan också för 
offentliggörandet av sina namn, av typen av överträdelse och av påföljden.

Ändringsförslag 178
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 34 med 
avseende på artiklarna 8, 17, 23, 24 
och 25.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 34 med 
avseende på artiklarna 23 och 25.

Or. en

Ändringsförslag 179
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 8, 17, 23, 24 och 25
ska ges till kommissionen tills vidare från 
och med den dag då detta direktiv träder i 
kraft.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 23 och 25 ska ges 
till kommissionen tills vidare från och med 
den dag då detta direktiv träder i kraft.

Or. en
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Ändringsförslag 180
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 8, 17, 23, 24 och 25 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den befogenhet 
som anges i beslutet upphör att gälla. 
Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 23 och 25 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet datum. 
Det påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 181
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8, 17, 23, 24 och 25 ska träda i 
kraft endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 23 och 25 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller 
rådet har gjort invändningar mot den 
delegerade akten inom en period av två 
månader från den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.
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Or. en

Ändringsförslag 182
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska göra en översyn av 
detta direktiv fem år efter det att det trätt i 
kraft. Översynen ska innefatta en allmän 
översikt över den praktiska tillämpningen 
av de regler som anges i detta direktiv med 
vederbörlig hänsyn till utvecklingen på 
marknaderna för investeringsprodukter för 
icke-professionella investerare och 
erfarenheterna av den praktiska 
tillämpningen av detta direktiv, 
förordningen om basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter och [MIFID II]. 
Översynen ska diskutera möjligheterna att 
tillämpa bestämmelserna i detta direktiv på 
de produkter som omfattas av 
direktiv 2003/41/EG. Översynen ska även 
innefatta en särskild analys av effekterna 
av artikel 17.2, med beaktande av 
konkurrenssituationen på marknaden för 
förmedlingstjänster för avtal som inte ingår 
i någon av de klasser som anges i bilaga I 
till direktiv 2002/83/EG, och av effekterna 
av de skyldigheter som avses i artikel 17.2 
på försäkringsförmedlare som är små och 
medelstora företag.

1. Fem år efter det att detta direktiv trätt i 
kraft ska kommissionen efter samråd med 
gemensamma kommittén för de 
europeiska tillsynsmyndigheterna göra en 
översyn av detta direktiv och lägga fram 
en första rapport till Europaparlamentet 
och rådet. Översynen ska innefatta en 
allmän översikt över den praktiska 
tillämpningen av de regler som anges i 
detta direktiv med vederbörlig hänsyn till 
utvecklingen på marknaderna för
investeringsprodukter för 
icke-professionella investerare och 
erfarenheterna av den praktiska 
tillämpningen av detta direktiv, 
förordningen om basfaktahandlingar för 
investeringsprodukter och [MIFID II]. 
Översynen ska diskutera möjligheterna att 
tillämpa bestämmelserna i detta direktiv på 
de produkter som omfattas av 
direktiv 2003/41/EG. Översynen ska även 
innefatta en särskild analys av effekterna 
av artikel 17.2, med beaktande av 
konkurrenssituationen på marknaden för 
förmedlingstjänster för avtal som inte ingår 
i någon av de klasser som anges i bilaga I 
till direktiv 2002/83/EG, och av effekterna 
av de skyldigheter som avses i artikel 17.2 
på försäkringsförmedlare som är små och 
medelstora företag.

Or. en


