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KORT BEGRUNDELSE

Kollapset i forbrugertilliden siden den finansielle krise rækker ud over detailbankydelser, til 
salg af forsikringsprodukter. Forsikringsformidlere er værdifulde for sektoren, da de har en 
tilbundsgående viden, som forbrugerne er blevet afhængige af. Denne afhængighed bringer 
risici med sig, og den har tydeliggjort en række mangler, som søges afhjulpet med denne 
omarbejdning. Det første forsikringsformidlingsdirektiv (IMD I) var en milepæl med hensyn 
til forbrugerbeskyttelse og præcisering af medlemsstaternes ansvar og blev udformet med 
henblik på at sikre et højt niveau af professionalisme og kompetence hos 
forsikringsformidlerne. Senere, under Parlamentets arbejde med Solvens II-direktivet, viste 
der sig tegn på et potentielt markedssvigt for så vidt angår forsikringsmæglervirksomhed, og 
derfor opfordrede Parlamentet til en revision af IMD I. Med henblik på denne revision har 
PWC gennemført en undersøgelse af følgerne af revisionen af IMD I1, og der blev iværksæt 
en konsekvensanalyse2.

Kommissionens omarbejdsningsforslag er et godt udgangspunkt. Forsikringsprodukter er 
ualmindeligt vanskelige for forbrugere, som ikke regelmæssigt har med aftaler at gøre. 
Forsikring spiller en vigtig rolle, når forbrugerne er allermest sårbare og i nød og sætter deres 
lid til, at formidlere følger klare og retfærdige regler. Det er derfor op til EU-lovgiverne at 
sikre, at manglerne ved IMD I og de mangler, som den globale finansielle krise afslørede, 
bliver afhjulpet.

Det er efter min mening derfor, jeg ønsker at gøre det korresponderende udvalg, Økonomi- og 
Valutaudvalget, opmærksom på følgende:

- Kombinationssalg og pakkesalg er blevet præciseret, således at de produkter, som de 
europæiske forbrugere tillægger stor værdi, udtrykkeligt er beskyttede, samtidig med at 
dårlig salgspraksis ikke længere vil finde sted. Kombinationssalg bliver ikke tilladt, fordi det 
er blevet misbrugt tidligere, og fordi fordelene for forbrugerne ikke er tilstrækkeligt 
signifikante til at opveje risikoen. 

- Reglerne for vederlag er blevet ændret, således at motivationen bag formidlerens råd altid 
vil være, hvad der er i forbrugerens bedste interesse. Tærskler for skadestilfælde og mål for 
salg af bestemte aftaler vil ikke længere være noget, som forbrugerne behøver at tænke over. 
Oplysningsbyrden tillægges formidleren, så det er formidleren, der frivilligt skal give 
oplysninger, og ikke forbrugeren, som skal bede om dem.

- Det geografiske anvendelsesområde er klarere, således at det er tilladt at foretage salg 
mellem formidlere, der er registreret på det indre markeds område, og formidlere uden for 
det indre marked. Formålet hermed er at skabe juridisk klarhed og undgå unødvendig tvivl.

- Direktivets anvendelsesområde er blevet udvidet, således at websteder med 
                                               
1 Study on the impact of the revision of the Insurance Mediation Directive (ETD/2007/IM/B2/51) final report;
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/imd_final_en.pdf

2 Commission staff working document Impact Assessment accompanying the document Directive of the 
European Parliament and of the Council on Insurance Mediation

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703-impact-assessment_en.pdf
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prissammenligninger pålægges flere forpligtelser og dermed bringes på linje med formidlere 
med et kontor.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at begrænse interessekonflikter 
mellem sælger og køber af et 
forsikringsprodukt er det nødvendigt at 
sikre, at der offentliggøres tilstrækkelige 
oplysninger om forsikringssælgerens 
vederlag. I forbindelse med 
livsforsikringsprodukter bør formidlere og 
ansatte hos forsikringsformidlere eller i 
forsikringsselskaber derfor være forpligtet 
til at informere kunderne om deres 
vederlag forud for salg. I forbindelse med
andre forsikringsprodukter skal kunder, 
med forbehold af en overgangsperiode på 5 
år, informeres om kundens ret til at 
anmode om disse oplysninger, som skal 
gives efter anmodning fra kunderne.

(31) For at begrænse interessekonflikter 
mellem sælger og køber af et 
forsikringsprodukt er det nødvendigt at 
sikre, at der offentliggøres tilstrækkelige 
oplysninger om forsikringssælgerens 
vederlag. I forbindelse med 
livsforsikringsprodukter bør formidlere og 
ansatte hos forsikringsformidlere eller i 
forsikringsselskaber derfor være forpligtet 
til at informere kunderne om deres 
vederlag forud for salg. For andre 
forsikringsprodukter gælder samme regler, 
med forbehold af en overgangsperiode på 5 
år

Or. en

Begrundelse

Uanset hvilket produkt kunden køber, bør der være et enkelt, ensartet offentliggørelsessystem 
for alle typer produkter.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at undgå tilfælde af fejlsalg bør salg af 
forsikringsprodukter, hvis det er 
nødvendigt, ledsages af ærlig og 
professionel rådgivning.

For at undgå tilfælde af fejlsalg skal salg af 
forsikringsprodukter, hvis det er 
nødvendigt, ledsages af ærlig og 
professionel rådgivning.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Dette direktiv bør 
præcisere forsikringsselskabers og 
forsikringsformidleres minimums pligt til 
at give kunderne information. En 
medlemsstat bør i den forbindelse kunne 
opretholde eller vedtage strengere 
bestemmelser, der uanset bestemmelserne i 
formidlernes og selskabernes hjemland kan 
pålægges forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, som udøver deres 
forsikringsformidlervirksomhed på dens 
område, såfremt disse strengere 
bestemmelser er i overensstemmelse 
med EU- retten, herunder Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked ("direktivet om elektronisk 
handel"). Medlemsstater, som påtænker at 
anvende eller anvender retsforskrifter for 
forsikringsformidlere og salg af 
forsikringsprodukter i tillæg til dem, der er 
omhandlet i nærværende direktiv, bør 
sikre, at den administrative byrde i 

(40) Dette direktiv bør 
præcisere forsikringsselskabers og 
forsikringsformidleres minimums pligt til 
at give kunderne information. En 
medlemsstat kan i den forbindelse 
opretholde eller vedtage strengere 
bestemmelser, der uanset formidlernes 
bopælssted kan pålægges 
forsikringsformidlere, som udøver deres 
forsikringsformidlervirksomhed på dens 
område, såfremt disse strengere 
bestemmelser er i overensstemmelse med 
fællesskabsretten, herunder Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige 
aspekter af informationssamfundstjenester, 
navnlig elektronisk handel, i det indre 
marked ("direktivet om elektronisk 
handel"). Medlemsstater, som påtænker at 
anvende eller anvender retsforskrifter for 
forsikringsformidlere og salg af 
forsikringsprodukter i tillæg til dem, der er 
omhandlet i nærværende direktiv, bør 
sikre, at den administrative byrde i 
forbindelse med disse retsforskrifter står i 
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forbindelse med disse retsforskrifter står i 
et rimeligt forhold til 
forbrugerbeskyttelsen. Medlemsstaterne 
bør af hensyn til forbrugerbeskyttelsen og 
for at forhindre fejlsalg af 
forsikringsprodukter undtagelsesvis have 
tilladelse til at stille strengere krav til 
sådanne forsikringsformidlere, som udøver 
forsikringsformidling som en accessorisk 
aktivitet, hvis de anser det for nødvendigt 
og rimeligt.

et rimeligt forhold til 
forbrugerbeskyttelsen. Medlemsstaterne 
bør af hensyn til forbrugerbeskyttelsen og 
for at forhindre fejlsalg af 
forsikringsprodukter have tilladelse til at 
stille strengere krav til sådanne 
forsikringsformidlere, som udøver 
forsikringsformidling som en accessorisk 
aktivitet, hvis de anser det for nødvendigt 
og rimeligt.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have lov til at stille strengere krav, hvor det efter deres mening er 
hensigtsmæssigt, på grund af det europæiske forsikringsmarkeds heterogene struktur.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. "forsikringsformidling": virksomhed, der 
består i at rådgive om, foreslå eller udføre 
det indledende arbejde i forbindelse med 
indgåelse af forsikringsaftaler, at indgå 
sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde, og 
virksomhed, der består i erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde og 
skadesafregning Udøves sådan virksomhed 
af forsikringsselskaber uden 
forsikringsformidleres medvirken, anses 
det også for forsikringsformidling.

3. "forsikringsformidling": virksomhed, der 
består i at rådgive om, foreslå eller udføre 
det indledende arbejde i forbindelse med 
indgåelse af forsikringsaftaler, at indgå 
sådanne aftaler eller at medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde, og 
virksomhed, der består i erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde og 
skadesafregning, herunder websteder med 
prissammenligninger. Udøves sådan 
virksomhed af forsikringsselskaber uden 
forsikringsformidleres medvirken, anses 
det også for forsikringsformidling.

Or. en

Begrundelse

Det skal gøres klart, at dette stykke gælder for websteder med forsikringssammenligninger.
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. "rådgivning": en anbefaling til en kunde, 
enten efter anmodning fra kunden eller på 
forsikringsselskabets eller 
forsikringsformidlerens foranledning

9. "rådgivning": en personlig anbefaling til 
en kunde, enten efter anmodning fra 
kunden eller på forsikringsselskabets eller 
forsikringsformidlerens foranledning

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til definitionen i CARP og MiFID. Derudover er det for at skelne mellem, hvad der 
er information, og hvad der er rådgivning.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. "betinget provision": et vederlag i form 
af provision, hvor det skyldige beløb 
udbetales, på betingelse af at de aftalte mål 
er nået for de forretninger, som 
formidleren har overdraget til
forsikringsselskabet

10. "betinget provision": et vederlag i form 
af provision, hvor det skyldige beløb 
udbetales, på betingelse af at et hvilket som 
helst af de aftalte mål er nået for de 
aktiviteter, som formidleren har i 
forbindelse med forsikringsselskabet

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19. "kombinationssalg": tilbud om en eller 
flere accessoriske tjenesteydelser sammen 
med en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt i en pakke, hvor 

19. "kombinationssalg": tilbud om  
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forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet ikke kan sælges til 
forbrugeren separat

- en eller flere forsikringstjenesteydelser 
eller forsikringsprodukter i en pakke, 
hvor forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet ikke sælges til 
forbrugeren separat
- en eller flere tjenesteydelser sammen med 
en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt i en pakke, hvor 
forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet ikke sælges til 
forbrugeren separat

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

20. "pakkesalg": tilbud om en eller flere 
accessoriske tjenesteydelser sammen med 
en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt i en pakke, hvor 
forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet også kan sælges til 
forbrugeren separat, men ikke 
nødvendigvis på de samme vilkår og 
betingelser, som når ydelsen eller 
produktet tilbydes i en pakke med de 
accessoriske tjenesteydelser.

20. "pakkesalg": tilbud om  

- to eller flere forsikringstjenesteydelser 
eller forsikringsprodukter i en pakke, 
hvor forsikringstjenesteydelsen eller 
forsikringsproduktet også sælges til 
forbrugeren separat
- en eller flere tjenesteydelser sammen med 
en forsikringstjenesteydelse eller et 
forsikringsprodukt i en pakke, hvor 
forsikringstjenesteydelsen eller 
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forsikringsproduktet også sælges til 
forbrugeren separat, men ikke 
nødvendigvis på de samme vilkår og 
betingelser, som når ydelsen eller 
produktet tilbydes i en pakke med de 
accessoriske tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Formidlere, som er omfattet af stk. 1 og 
2, er omfattet af bestemmelserne i kapitel I, 
III, IV, V, VIII, IX og artikel 15 og 16.

4. Formidlere, som er omfattet af stk. 1 og 
2, er omfattet af bestemmelserne i kapitel I, 
III, IV, V, VI, VIII, IX og artikel 15 og 16.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne om interessekonflikter og information bør også finde anvendelse på 
accessoriske salg.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med forbehold af stk. 2, 3 og 4 
forbliver forsikringsformidlere, som er 
blevet registreret under IMD I, 
registrerede under dette omarbejdede 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Forsikringsformidlere, der er registreret under IMD I, bør ikke skulle registreres igen under 
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IMD II.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uddannelse af formidlere og ansatte i 
forsikringsselskaber og kontrol og 
vurdering af deres viden og kompetencer 
gennemføres af et organ, som de 
nationale kompetente myndigheder enes 
om, og som er uafhængigt af 
forsikringsselskaberne.

Or. en

Begrundelse

Folk, der er i kontakt med forbrugerne og ledelsen, har de nødvendige kompetencer og den 
nødvendige ekspertise til at udføre deres opgaver og opfylde deres pligter på en passende 
måde og i overensstemmelse med direktivet.

However, doubts have been raised on the training quality when organised by the insurance 
undertaking without any external assessment. The training should better be organized by a 
body not directly or indirectly dependent from insurance undertakings. Such training is 
mainly sales-oriented and not on compliance with legislation as regards the obligation to act 
honestly, fairly and professionally in accordance with the best interest of its customers like 
provided by Article 15.1.  If training is organized by an insurance undertaking or an 
intermediation firm, Member States should set up an independent assessment of the training 
programmes and the intermediary’s knowledge and skills.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de foranstaltninger, som forsikrings- og 
genforsikringsformidlere med rimelighed 
kan forventes at træffe med henblik på at 
opdatere deres viden og kunnen gennem 
efteruddannelse for at bevare et passende 
præstationsniveau.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Krav til uddannelse er af central betydning for at sikre et højt niveau af professionalisme og 
forbrugerbeskyttelse. De er væsentlige begreber i lovgivningen og bør derfor ikke fastlægges i 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De i stk. 3 omhandlede beføjelser 
udøves i henhold til national ret og 
omfatter mindst retten til
a) at få adgang til ethvert dokument, som 
kan være relevant for 
tilsynsforpligtelserne, i enhver form og at 
modtage en kopi deraf
b) at indhente oplysninger fra enhver 
person og om nødvendigt indkalde og 
udspørge en person for at skaffe sig 
oplysninger
c) at gennemføre kontrolundersøgelser på 
stedet
d) at udføre anonyme testindkøb (mystery 
shopping) 
e) at kræve nedlagt midlertidigt forbud 
mod erhvervsvirksomhed
f) at kræve af forsikringsselskaber, at de 
udleverer oplysninger
g) at henvise sager til strafferetlig 
forfølgelse
h) at lade en revisor eller anden 
sagkyndig foretage kontrol eller 
undersøgelser. 

Or. en
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Begrundelse

De kompetente myndigheders beføjelser bør beskrives bedre for at sikre, at de kompetente 
myndigheder i alle medlemsstater har de beføjelser, der er nødvendige for at opfylde de 
pligter, de pålægges af direktivet.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) proceduren fører ikke til bindende
afgørelser

a) proceduren fører til afgørelser, som er 
bindende for forsikringsselskabet eller 
formidleren

Or. en

Begrundelse

I nogle medlemsstater er afgørelserne bindende for de erhvervsdrivende. Dette 
ændringsforslag beskytter mod et tilbageskridt for forbrugerne i disse medlemsstater.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal sikre, at forsikrings -
og genforsikrings selskaberne og -
formidlerne kun benytter forsikrings- og 
genforsikringsformidlerydelser fra 
registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere eller de i artikel 
1, stk. 2, omhandlede personer eller 
personer, som er i overensstemmelse med 
erklæringsproceduren i artikel 4.

Medlemsstaterne skal sikre, at forsikrings -
og genforsikringsselskaberne og -
formidlerne kun benytter forsikrings- og 
genforsikringsformidlerydelser fra 
registrerede forsikrings- og 
genforsikringsformidlere eller de i artikel 
1, stk. 2, omhandlede personer eller 
personer, som er i overensstemmelse med 
erklæringsproceduren i artikel 4. Når 
forsikrings- og genforsikringsformidlere 
med hjemsted i Den Europæiske Union 
benytter ydelser fra forsikrings- og 
genforsikringsformidlere uden for Den 
Europæiske Union, er det ikke nødvendigt 
for den formidler eller det selskab, der har 
hjemsted uden for Unionen, at blive 
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registreret i en medlemsstat, såfremt den 
nationale lovgivning tillader dette.

Or. en

Begrundelse

Det geografiske anvendelsesområde er blevet præciseret for at sikre, at formidlere, der er 
registreret i EU, fortsat kan samarbejde med dem uden for EU.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) formidleren yder rådgivning på basis af 
en objektiv analyse, eller

i) formidleren yder rådgivning på basis af 
en objektiv og uafhængig analyse, eller

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne skal være velinformerede om den rådgivning, de modtager.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 17 - stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvis provisionen udbetales på betingelse 
af, at de aftalte mål eller tærskler er nået 
for de forretninger, som formidleren har 
overdraget til et forsikringsselskab, målene 
eller tærsklerne samt de beløb, der skal 
udbetales, hvis de nås.

g) Provision, der udbetales på betingelse 
af, at de aftalte mål eller tærskler er nået 
for de forretninger, som formidleren har 
overdraget til et forsikringsselskab, er 
forbudt.

Or. en

Begrundelse

Der er en direkte interessekonflikt mellem mål eller tærskler for salg af produkter og det at 
handle til forbrugerens bedste.
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Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1, litra f), skal formidlere af 
andre forsikringsaftaler end aftaler i de 
klasser, der er omhandlet i bilag I til 
direktiv 2002/83/EF, inden indgåelse af 
sådanne forsikringsaftaler, hvis 
formidleren modtager et gebyr eller en 
provision, i fem år efter datoen for dette 
direktivs ikrafttræden

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke forventes af forbrugerne, at de beder om oplysninger. Oplysningerne bør gives 
til forbrugerne.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) give kunden information om beløbet 
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af de 
to, hvis kunden anmoder herom

a) give kunden information om beløbet 
eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af de 
to

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke forventes af forbrugerne, at de beder om oplysninger. Oplysningerne bør gives 
til forbrugerne.
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis kunden foretager betalinger i 
henhold til forsikringsaftalen efter dens 
indgåelse, skal forsikringsselskabet eller –
formidleren også give oplysninger i 
overensstemmelse med denne artikel om 
sådanne betalinger.

4. Hvis kunden foretager betalinger i 
henhold til forsikringsaftalen efter dens 
indgåelse, skal forsikringsselskabet eller –
formidleren også give oplysninger i 
overensstemmelse med denne artikel om 
sådanne betalinger, med undtagelse af de 
tilfælde, hvor der er givet fyldestgørende 
oplysning om en regelmæssig månedlig 
direkte debitering af præcist samme beløb 
samt antallet af måneder, hvor den direkte 
debitering vil blive foretaget, før 
indgåelsen af en aftale.

Or. en

Begrundelse

Ved regelmæssige direkte debiteringer, som er blevet aftalt skriftligt i aftalen, og hvor 
forbrugeren er blevet godt informeret om sådanne direkte debiteringer, er det en uretfærdig 
byrde at lægge på forsikringsselskaberne eller formidlerne, at de skal give forbrugeren 
meddelelse herom, hver gang debiteringen foretages.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, 
at de yder rådgivning på basis af en 
objektiv analyse, er de forpligtet til at yde 
denne rådgivning på grundlag af en analyse 
af et så stort antal af de på markedet 
disponible forsikringsaftaler, at de er i 
stand til ud fra faglige kriterier at rådgive 
kunden om, hvilken forsikringsaftale der 
ville være egnet til at opfylde hans behov.

3. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, 
at de yder rådgivning på basis af en 
objektiv analyse, er de forpligtet til at yde 
denne rådgivning på grundlag af en analyse 
af et signifikant og så stort antal af de på 
markedet disponible forsikringsaftaler fra 
et signifikant og så stort antal 
forsikringsudbydere, at de er i stand til ud 
fra faglige kriterier at rådgive kunden om, 
hvilken forsikringsaftale der ville være 
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egnet til at opfylde hans behov.

Or. en

Begrundelse

For at undgå, at de kun inddrager og foreslår en enkelt forsikringsudbyders aftaler, bør der 
foretages en analyse af mere end en enkelt forsikringsudbyders aftaler.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden kontraktens indgåelse skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet, uanset om der ydes 
rådgivning, give kunden de relevante 
informationer om forsikringsproduktet i en 
form, som er forståelig, under hensyntagen 
til forsikringsproduktets kompleksitet og 
kundetypen, således at kunden kan træffe 
en informeret beslutning.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

Sproglig rettelse.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. I tilfælde af telefonsalg skal forudgående 
information, som gives til kunden, være i 
overensstemmelse med EU- reglerne for 
fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. 
Desuden skal informationen gives til 
kunden i overensstemmelse med stk. 1 eller 
2 umiddelbart efter indgåelsen af 

7. I tilfælde af telefonsalg skal forudgående 
information, som gives til kunden, være i 
overensstemmelse med EU- reglerne for 
fjernsalg af finansielle tjenesteydelser. 
Desuden skal informationen, under 
overholdelse af betingelserne i stk. 4, litra 
b), gives til kunden i overensstemmelse 
med stk. 1 eller 2 umiddelbart efter 
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forsikringsaftalen. indgåelsen af forsikringsaftalen.

Or. en

Begrundelse

Det er fair at spørge kunderne, om de ønsker information på papir eller elektronisk, i stedet 
for, at en telefonsælger træffer beslutningen for kunden.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber træffer alle relevante 
forholdsregler for at kunne påvise 
interessekonflikter mellem dem selv, 
herunder deres ledere, ansatte og bundne 
forsikringsformidlere eller enhver anden 
person, der direkte eller indirekte er 
forbundet med dem ved et kontrolforhold, 
og deres kunder, eller mellem kunderne 
indbyrdes, som opstår ved udførelse af 
forsikringsformidling.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber træffer alle relevante 
forholdsregler for at kunne påvise, 
begrænse, undgå og fjerne
interessekonflikter mellem dem selv, 
herunder deres ledere, ansatte og bundne 
forsikringsformidlere eller enhver anden 
person, der direkte eller indirekte er 
forbundet med dem ved et kontrolforhold, 
og deres kunder, eller mellem kunderne 
indbyrdes, som opstår ved udførelse af 
forsikringsformidling.

Or. en

Begrundelse

Det er fair at spørge kunderne, om de ønsker information på papir eller elektronisk, i stedet 
for telefonforsikringsselskabet, som foretager opringningen.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) forsikringsprodukter og foreslåede 
investeringsstrategier. Dette bør omfatte 
relevant vejledning og relevante advarsler 

b) forsikringsprodukter og foreslåede 
investeringsstrategier. Dette bør omfatte 
relevant vejledning og relevante advarsler 
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om de risici, der er forbundet med 
investering i de pågældende produkter eller 
i forbindelse med særlige 
investeringsstrategier

om de risici, der er forbundet med 
investering i de pågældende produkter eller 
i forbindelse med særlige 
investeringsstrategier, herunder risikoen 
for, at den oprindelige investering ikke 
giver noget afkast, eller at den bliver 
tabsgivende

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) omkostninger og dertil knyttede afgifter. c) omkostninger og dertil knyttede afgifter. 
Opkræves der afgifter ved mere end en 
lejlighed og med forskellige beløb, gives 
der et skøn over omkostningerne, 
herunder hvornår sådanne afgifter kan 
forventes.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33 
vedrørende foranstaltninger, der skal sikre, 
at forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber er i overensstemmelse 
med principperne i denne artikel, når de 
udøver forsikringsformidling med deres 
kunder. Disse delegerede retsakter skal 
fastsætte følgende:

6. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33 
vedrørende foranstaltninger, der skal sikre, 
at forsikringsformidlere og
forsikringsselskaber er i overensstemmelse 
med principperne i denne artikel, når de 
udøver forsikringsformidling med deres 
kunder. Disse delegerede retsakter skal 
fastsætte følgende: 
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Or. en


