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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η κατάρρευση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση δεν 
αφορά μόνο τις λιανικές τραπεζικές εργασίες, αλλά και την πώληση ασφαλιστικών 
προϊόντων. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποτελούν πολύτιμα στοιχεία του κλάδου 
καθώς παρέχουν βαθιά γνώση από την οποία εξαρτώνται οι καταναλωτές. Η εξάρτηση αυτή 
συνοδεύεται από κινδύνους και έχει αποκαλύψει μια σειρά ελλείψεων, η αντιμετώπιση των 
οποίων επιδιώκεται με την παρούσα αναθεώρηση. Η IMD I έθεσε ένα σημείο αναφοράς για 
την προστασία των καταναλωτών και για την αποσαφήνιση των ευθυνών που οφείλουν να 
αναλάβουν τα κράτη μέλη με σκοπό να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού 
και δεξιοτήτων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Έκτοτε, κατά τη διάρκεια των εργασιών 
του Κοινοβουλίου για την οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ, υπήρξαν ενδείξεις πιθανής 
δυσλειτουργίας της αγοράς όσον αφορά την ασφαλιστική μεσιτεία και το Κοινοβούλιο 
ζήτησε την αναθεώρηση της IMD I. Με σκοπό την υποβοήθηση της εν λόγω αναθεώρησης, η 
PWC εκπόνησε μελέτη1, ενώ ζητήθηκε επίσης η διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων2.

Η πρόταση αναδιατύπωσης της Επιτροπής αποτελεί ένα καλό σημείο αφετηρίας. Τα 
ασφαλιστικά προϊόντα είναι εξαιρετικά περίπλοκα για τους καταναλωτές που δεν 
ασχολούνται συχνά με συμβάσεις. Η ασφάλιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε εποχές που 
οι καταναλωτές βρίσκονται σε πολύ ευάλωτη κατάσταση, έχουν ανάγκη από βοήθεια και 
εξαρτώνται από την τήρηση σαφών και δίκαιων κανόνων από την πλευρά των 
διαμεσολαβητών. Ως εκ τούτου, εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ευρωπαίων νομοθετών να 
διασφαλίσουν την αντιμετώπιση τόσο των ελλείψεων που παρουσιάζει η IMD I όσο και 
αυτών που έφερε στην επιφάνεια η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής που είναι αρμόδια επί της ουσίας στους 
ακόλουθους τομείς:

- Οι έννοιες δέσμευση και ομαδοποίηση διευκρινίστηκαν, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η 
ρητή προστασία των προϊόντων στα οποία αποδίδουν υψηλή αξία οι ευρωπαίοι 
καταναλωτές και να σταματήσει η χρήση προβληματικών πρακτικών πώλησης. Η δέσμευση 
δεν θα επιτρέπεται, καθώς στο παρελθόν αποτέλεσε αντικείμενο κατάχρησης και διότι τα 
οφέλη που παρέχει στους καταναλωτές δεν είναι αρκετά σημαντικά ώστε να δικαιολογούν 
τον κίνδυνο. 

- Οι κανόνες σχετικά με τις αμοιβές υπέστησαν μεταρρύθμιση, ούτως ώστε κίνητρο για τις 
συμβουλές που παρέχει ο διαμεσολαβητής να αποτελεί πάντα το βέλτιστο συμφέρον του 
καταναλωτή. Τα κατώτατα όρια για την αποζημίωση και οι στόχοι των πωλήσεων 

                                               
1 Study on the impact of the revision of the Insurance Mediation Directive (Μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις

της αναθεώρησης της οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση) (ETD/2007/IM/B2/51) τελική
έκθεση· http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/imd_final_en.pdf

2 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής Impact Assessment accompanying the document Directive of 
the European Parliament and of the Council on Insurance Mediation (Εκτίμηση επιπτώσεων που
συνοδεύει το έγγραφο Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την
ασφαλιστική διαμεσολάβηση)

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703-impact-assessment_en.pdf
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συγκεκριμένων συμβάσεων δεν θα αποτελούν πλέον παράγοντα που θα πρέπει να απασχολεί 
τους καταναλωτές. Το βάρος της γνωστοποίησης θα επωμίζεται ο διαμεσολαβητής· εκείνος 
θα προβαίνει οικειοθελώς σε γνωστοποίηση, αντί να υποχρεούται ο καταναλωτής να 
υποβάλει σχετικό αίτημα.

- Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής κατέστη σαφέστερο, ούτως ώστε να είναι δυνατές οι 
πωλήσεις μεταξύ διαμεσολαβητών που είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα εντός της ενιαίας 
αγοράς και εκείνων που είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα εκτός της εσωτερικής αγοράς. 
Σκοπός είναι να παρασχεθεί νομική σαφήνεια και να αποφευχθούν οι άνευ λόγου 
αμφιβολίες.

- Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας έχει επεκταθεί με σκοπό την αύξηση των καθηκόντων 
των ιστότοπων σύγκρισης τιμών που τίθενται έτσι σε ισότιμη θέση με διαμεσολαβητές που 
έχουν σταθερή έδρα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για τον μετριασμό των συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής 
δημοσιοποίηση της αμοιβής των 
διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Κατά 
συνέπεια, για τα προϊόντα ασφάλισης 
ζωής, ο διαμεσολαβητής και ο υπάλληλος 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης θα πρέπει να 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πελάτη 
σχετικά με τις αποδοχές τους, πριν από την 
πώληση. Για τα άλλα ασφαλιστικά 
προϊόντα, για μεταβατική περίοδο 5 ετών, 
ο πελάτης πρέπει να ενημερώνεται για το 
δικαίωμά του να απαιτεί τις πληροφορίες 
αυτές, οι οποίες πρέπει να του παρέχονται 

(31) Για τον μετριασμό των συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, 
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής 
δημοσιοποίηση της αμοιβής των 
διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Κατά 
συνέπεια, για τα προϊόντα ασφάλισης 
ζωής, ο διαμεσολαβητής και ο υπάλληλος 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης θα πρέπει να 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πελάτη 
σχετικά με τις αποδοχές τους, πριν από την 
πώληση. Για τα άλλα ασφαλιστικά 
προϊόντα, για μεταβατική περίοδο 5 ετών, 
θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες.
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κατόπιν αιτήσεως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανεξαρτήτως του προϊόντος που αγοράζει κανείς, θα πρέπει να υπάρχει ένα απλό, παρόμοιο 
σύστημα γνωστοποίησης πληροφοριών για όλα τα είδη προϊόντων.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να αποφεύγονται οι 
περιπτώσεις καταχρηστικής πώλησης, 
είναι σκόπιμο η πώληση των 
ασφαλιστικών προϊόντων να συνοδεύεται,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, με ειλικρινείς 
και επαγγελματικές συμβουλές.

Προκειμένου να αποφεύγονται οι 
περιπτώσεις καταχρηστικής πώλησης, η 
πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων 
συνοδεύεται με ειλικρινείς και 
επαγγελματικές συμβουλές, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
διευκρινίζει τις ελάχιστες υποχρεώσεις των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σχετικά με 
τις πληροφορίες που παρέχουν στους 
πελάτες. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, τα 
κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις οι 
οποίες μπορούν να επιβάλλονται στους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, 
ανεξαρτήτως των διατάξεων του κράτους 
μέλους καταγωγής τους, εφόσον ασκούν 
τις δραστηριότητες ασφαλιστικής 

(40) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
διευκρινίζει τις ελάχιστες υποχρεώσεις των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σχετικά με 
τις πληροφορίες που παρέχουν στους 
πελάτες. Σχετικά με το ζήτημα αυτό, τα 
κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις οι 
οποίες μπορούν να επιβάλλονται στους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, 
ανεξαρτήτως των διατάξεων του κράτους 
μέλους καταγωγής τους, εφόσον ασκούν 
τις δραστηριότητες ασφαλιστικής 
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διαμεσολάβησης στην επικράτειά τους, 
υπό τον όρο ότι οι αυστηρότερες αυτές 
διατάξεις είναι σύμφωνες με το ενωσιακό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανόμενης της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά ("οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο"). Ένα κράτος 
μέλος το οποίο προτίθεται να εφαρμόσει 
και εφαρμόζει τις διατάξεις που διέπουν 
τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και 
την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων, 
πέραν εκείνων που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από 
τις διατάξεις αυτές είναι αναλογικός για 
την προστασία των καταναλωτών. Χάριν 
της προστασίας των καταναλωτών και για 
την αποφυγή καταχρηστικών πωλήσεων 
των ασφαλιστικών προϊόντων, θα πρέπει 
να επιτρέπεται, στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν, κατ’ εξαίρεση, τις 
αυστηρότερες απαιτήσεις στους εν λόγω 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που 
ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε επικουρική βάση, αν 
το κρίνουν αναγκαίο και αναλογικό.

διαμεσολάβησης στην επικράτειά τους, 
υπό τον όρο ότι οι αυστηρότερες αυτές 
διατάξεις είναι σύμφωνες με το ενωσιακό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανόμενης της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά ("οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο"). Ένα κράτος 
μέλος το οποίο προτίθεται να εφαρμόσει 
και εφαρμόζει τις διατάξεις που διέπουν 
τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και 
την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων, 
πέραν εκείνων που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να διασφαλίζει 
ότι ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από 
τις διατάξεις αυτές είναι αναλογικός για 
την προστασία των καταναλωτών. Χάριν 
της προστασίας των καταναλωτών και για 
την αποφυγή καταχρηστικών πωλήσεων 
των ασφαλιστικών προϊόντων, θα πρέπει 
να επιτρέπεται, στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν τις αυστηρότερες απαιτήσεις 
στους εν λόγω ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές που ασκούν 
δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε επικουρική βάση, αν 
το κρίνουν αναγκαίο και αναλογικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες όπου το 
κρίνουν σκόπιμο, λόγω της ανομοιογενούς δομής της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 

3. ως «ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
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συμβουλών , πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης , σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής 
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως 
σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου , και η 
δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και 
διακανονισμού ζημιών . Οι 
δραστηριότητες αυτές θεωρούνται επίσης 
ως ασφαλιστική διαμεσολάβηση όταν 
αναλαμβάνονται από ασφαλιστική 
επιχείρηση χωρίς την παρέμβαση 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

συμβουλών , πρότασης, προπαρασκευής 
σύναψης συμβάσεων ασφάλισης , σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής 
βοήθειας κατά τη διαχείριση και την 
εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως 
σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου , και η 
δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και 
διακανονισμού ζημιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων 
σύγκρισης τιμών. Οι δραστηριότητες 
αυτές θεωρούνται επίσης ως ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση όταν αναλαμβάνονται από 
ασφαλιστική επιχείρηση χωρίς την 
παρέμβαση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η παρούσα παράγραφος ισχύει για τους ιστότοπους σύγκρισης 
ασφαλιστικών προϊόντων.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. ως «συμβουλή» νοείται η παροχή 
σύστασης σε πελάτη, είτε κατόπιν 
αιτήματός τους είτε με πρωτοβουλία της 
ασφαλιστικής επιχείρησης ή του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή·

9. ως «συμβουλή» νοείται η παροχή 
προσωπικής σύστασης σε πελάτη, είτε 
κατόπιν αιτήματός τους είτε με 
πρωτοβουλία της ασφαλιστικής 
επιχείρησης ή του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον ορισμό που χρησιμοποιείται στις οδηγίες CARRP και MiFID. Σκοπός του 
παρόντος είναι επίσης η διάκριση μεταξύ πληροφορίας και συμβουλής.



PE502.077v01-00 8/20 PA\922425EL.doc

EL

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. ως «ενδεχόμενη προμήθεια» νοείται η 
αμοιβή υπό μορφή προμήθειας της οποίας 
το πληρωτέο ποσό βασίζεται στην επίτευξη 
των συμφωνηθέντων στόχων που αφορούν 
επιχειρηματικές πράξεις στις οποίες 
προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή.

10. ως «ενδεχόμενη προμήθεια» νοείται η 
αμοιβή υπό μορφή προμήθειας της οποίας 
το πληρωτέο ποσό βασίζεται στην επίτευξη 
οποιουδήποτε είδους συμφωνηθέντων 
στόχων που αφορούν τις ενέργειες στις 
οποίες προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19. ως «πρακτική δέσμευσης» νοείται η 
παροχή μιας ή περισσοτέρων επικουρικών 
υπηρεσιών με μια ασφαλιστική υπηρεσία ή 
ένα προϊόν σε μία δέσμη, όπου η εν λόγω 
ασφαλιστική υπηρεσία ή το προϊόν δεν 
διατίθεται χωριστά στον καταναλωτή·

19. ως «πρακτική δέσμευσης» νοείται η 
παροχή:

- δύο ή περισσοτέρων ασφαλιστικών 
υπηρεσιών ή προϊόντων σε μία δέσμη, 
όπου οι εν λόγω ασφαλιστικές υπηρεσίες 
ή τα προϊόντα δεν διατίθενται χωριστά 
στον καταναλωτή·
- μίας ή περισσοτέρων υπηρεσιών με μια 
ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα προϊόν σε 
μία δέσμη, όπου η εν λόγω ασφαλιστική 
υπηρεσία ή το προϊόν δεν διατίθεται 
χωριστά στον καταναλωτή·

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

20. ως «πρακτική ομαδοποίησης» νοείται η 
παροχή μιας ή περισσοτέρων επικουρικών
υπηρεσιών με μια ασφαλιστική υπηρεσία ή 
ένα προϊόν σε μία δέσμη, όπου η εν λόγω 
ασφαλιστική υπηρεσία ή το προϊόν 
διατίθεται επίσης χωριστά στον 
καταναλωτή αλλά όχι απαραίτητα με τους 
ίδιους όρους ή προϋποθέσεις, όπως όταν 
παρέχεται ομαδικά με τις επικουρικές 
υπηρεσίες.

20. ως «πρακτική ομαδοποίησης» νοείται η 
παροχή:

- δύο ή περισσοτέρων ασφαλιστικών 
υπηρεσιών ή προϊόντων σε μία δέσμη, 
όπου οι εν λόγω ασφαλιστικές υπηρεσίες 
ή τα προϊόντα διατίθενται επίσης 
χωριστά στον καταναλωτή·
- μίας ή περισσοτέρων υπηρεσιών με μια 
ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα προϊόν σε 
μία δέσμη, όπου η εν λόγω ασφαλιστική 
υπηρεσία ή το προϊόν διατίθεται επίσης 
χωριστά στον καταναλωτή αλλά όχι 
απαραίτητα με τους ίδιους όρους ή 
προϋποθέσεις, όπως όταν παρέχεται 
ομαδικά με τις επικουρικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διαμεσολαβητές που υπόκεινται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
υπόκεινται στις διατάξεις των κεφαλαίων Ι, 
ΙΙΙ, IV, V, VIII και IX, καθώς και στα 
άρθρα 15 και 16 της παρούσας οδηγίας.

4. Οι διαμεσολαβητές που υπόκεινται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
υπόκεινται στις διατάξεις των κεφαλαίων Ι, 
ΙΙΙ, IV, V, VI, VIII και IX, καθώς και στα 
άρθρα 15 και 16 της παρούσας οδηγίας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις που αφορούν τη σύγκρουση συμφερόντων και την πληροφόρηση θα πρέπει να 
ισχύουν και για τις επικουρικές πωλήσεις.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Με εξαίρεση τις παραγράφους 2, 3 
και 4, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
που εγγράφηκαν σε μητρώο βάσει της 
αρχικής IMD I παραμένουν 
εγγεγραμμένοι και στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας αναδιατύπωσης,

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που εγγράφηκαν σε μητρώο βάσει της IMD I δεν θα πρέπει να 
είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν εκ νέου στο πλαίσιο της IMD II.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατάρτιση των διαμεσολαβητών ή των 
υπαλλήλων των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και ο έλεγχος και η 
αξιολόγηση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων τους θα διεξάγονται από 
φορέα που συμφωνείται από τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές και είναι ανεξάρτητος 
από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Or. en
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Justification

People in contact with consumers and the management structure have the necessary skills 
and expertise to perform their tasks and comply with their duties adequately and in 
compliance with the Directive.

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.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 8 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λάβουν οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις για να επικαιροποιούν τις 
γνώσεις και τις ικανότητές τους με 
συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, 
προκειμένου να διατηρήσουν 
ικανοποιητικό επίπεδο απόδοσης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις που αφορούν την κατάρτιση έχουν καίρια σημασία για τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου επαγγελματισμού και προστασίας των καταναλωτών. Αποτελούν, ωστόσο, ουσιαστικές 
έννοιες του πλαισίου και, συνεπώς, δεν θα πρέπει να ορίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι εξουσίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 ασκούνται σύμφωνα με την 
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εθνική νομοθεσία και περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα δικαιώματα:
α) να έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε 
έγγραφο υπό οποιαδήποτε μορφή το 
οποίο ενδέχεται να σχετίζεται με την 
εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων και 
να λαμβάνουν αντίγραφο αυτού·
β) να ζητούν πληροφορίες από 
οποιοδήποτε πρόσωπο και, εφόσον είναι 
απαραίτητο, να καλούν και να 
ανακρίνουν οποιοδήποτε πρόσωπο για τη 
συγκέντρωση πληροφοριών·
γ) να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους·
δ) να διεξάγουν δραστηριότητες 
ψευδοπελάτη· 
ε) να ζητούν προσωρινή απαγόρευση 
άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας·
στ) να ζητούν από τις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις να παρέχουν πληροφορίες·
ζ) να ζητούν την άσκηση ποινικής 
δίωξης·
η) να επιτρέπουν εξακριβώσεις ή έρευνες 
από ορκωτούς λογιστές ή 
εμπειρογνώμονες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξουσίες των αρμόδιων αρχών θα πρέπει να περιγραφούν καλύτερα προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές σε όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν τις εξουσίες που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται από την οδηγία.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι αποφάσεις στις οποίες καταλήγουν οι 
διαδικασίες δεν είναι δεσμευτικές·

α) οι αποφάσεις στις οποίες καταλήγουν οι 
διαδικασίες είναι δεσμευτικές για την 
ασφαλιστική επιχείρηση ή τον 
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διαμεσολαβητή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τον κλάδο. Η παρούσα τροπολογία 
προστατεύει από απώλεια κεκτημένων τους καταναλωτές στις εν λόγω χώρες.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και οι διαμεσολαβητές να 
προσφεύγουν στις υπηρεσίες ασφαλιστικής 
και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
μόνο των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών που 
έχουν εγγραφεί σε μητρώο ή των 
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ή των προσώπων που έχουν 
ολοκληρώσει τη διαδικασία δήλωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 .

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και οι διαμεσολαβητές να 
προσφεύγουν στις υπηρεσίες ασφαλιστικής 
και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
μόνο των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών που 
έχουν εγγραφεί σε μητρώο ή των 
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ή των προσώπων που έχουν 
ολοκληρώσει τη διαδικασία δήλωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 4. Εάν προβλέπεται 
από το εθνικό δίκαιο, όταν οι 
ασφαλιστικοί και οι αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές με έδρα εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες ασφαλιστικών ή 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι 
απαραίτητη η εγγραφή του 
διαμεσολαβητή ή της επιχείρησης που 
έχει έδρα εκτός της Ένωσης στο μητρώο 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής έχει καταστεί σαφέστερο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώο στο εσωτερικό της ΕΕ εξακολουθούν να 
μπορούν να συνεργάζονται με διαμεσολαβητές εκτός της ΕΕ.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ - σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης 
ανάλυσης, ή

i) παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης 
και ανεξάρτητης ανάλυσης, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις συμβουλές που λαμβάνουν.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17– παράγραφος 1– στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) αν το ύψος της προμήθειας βασίζεται
στην επίτευξη των συμφωνηθέντων 
στόχων ή των κατώτατων ορίων που 
αφορούν επιχειρηματικές πράξεις στις 
οποίες προέβη ο διαμεσολαβητής με τον 
ασφαλιστή, τους εν λόγω στόχους ή τα 
κατώτατα όρια, καθώς και τα ποσά που 
πρέπει να καταβληθούν για την επίτευξή 
τους.

ζ) απαγορεύονται οι προμήθειες που 
βασίζονται στην επίτευξη τυχόν
συμφωνηθέντων στόχων ή των κατώτατων 
ορίων που αφορούν επιχειρηματικές 
πράξεις στις οποίες προέβη ο 
διαμεσολαβητής με τον ασφαλιστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει άμεση σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των στόχων ή των κατώτατων ορίων που 
αφορούν τις πωλήσεις προϊόντων και των ενεργειών υπέρ του βέλτιστου συμφέροντος των 
καταναλωτών.
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
στοιχείο στ), για περίοδο πέντε ετών από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, ο διαμεσολαβητής 
ασφαλιστικών συμβάσεων, πλην των 
συμβάσεων που υπάγονται σε μια από τις 
κατηγορίες που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, 
ενημερώνει τον πελάτη, πριν από τη 
σύναψη κάθε ασφαλιστικής σύμβασης, αν 
ο διαμεσολαβητής αμείβεται με αμοιβή ή 
προμήθεια,

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 
στοιχείο στ), για περίοδο πέντε ετών από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, ο διαμεσολαβητής 
ασφαλιστικών συμβάσεων, πλην των 
συμβάσεων που υπάγονται σε μια από τις 
κατηγορίες που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, 
πρέπει να ενημερώνει τον πελάτη, πριν 
από τη σύναψη κάθε ασφαλιστικής 
σύμβασης, αν ο διαμεσολαβητής αμείβεται 
με αμοιβή ή προμήθεια, 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος να ζητεί πληροφορίες· θα πρέπει να του 
παρέχονται.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο, αν το ζητήσει ο 
πελάτης· 

α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος να ζητεί πληροφορίες· θα πρέπει να του 
παρέχονται.
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Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο πελάτης πραγματοποιεί πληρωμές 
βάσει της ασφαλιστικής σύμβασης μετά τη 
σύναψή της, η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής του 
γνωστοποιεί επίσης, για καθεμία από τις εν 
λόγω μεταγενέστερες πληρωμές, τις 
πληροφορίες που πρέπει να του διαβιβάζει 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

4. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου έχει 
πλήρως γνωστοποιηθεί τακτική μηνιαία 
άμεση χρέωση του ίδιου ακριβώς ποσού, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των 
μηνών που θα πραγματοποιείται η άμεση 
χρέωση πριν από την υπογραφή της 
σύμβασης, εάν ο πελάτης πραγματοποιεί 
πληρωμές βάσει της ασφαλιστικής 
σύμβασης μετά τη σύναψή της, η 
ασφαλιστική επιχείρηση ή ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής του γνωστοποιεί επίσης, 
για καθεμία από τις εν λόγω 
μεταγενέστερες πληρωμές, τις 
πληροφορίες που πρέπει να του διαβιβάζει 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τακτικές άμεσες χρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο σύμβασης, όταν ο 
καταναλωτής έχει ενημερωθεί δεόντως σχετικά με τέτοιου είδους άμεσες χρεώσεις, η 
επικοινωνία με τον καταναλωτή κάθε φορά που πραγματοποιείται χρέωση συνιστά αθέμιτη 
επιβάρυνση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των διαμεσολαβητών.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση πληροφορεί τον 
πελάτη ότι παρέχει συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης, οφείλει να τις 
παρέχει βάσει ανάλυσης επαρκώς μεγάλου 
αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που 

3. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση πληροφορεί τον 
πελάτη ότι παρέχει συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης, οφείλει να τις 
παρέχει βάσει ανάλυσης σημαντικού και
επαρκώς μεγάλου αριθμού ασφαλιστικών 
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διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε 
θέση να συστήσει, σύμφωνα με 
επαγγελματικά κριτήρια, την ασφαλιστική 
σύμβαση που θα ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις ανάγκες του πελάτη.

συμβάσεων από σημαντικό και επαρκώς 
μεγάλο αριθμό παρόχων ασφαλιστικών 
υπηρεσιών που διατίθενται στην αγορά, 
ώστε να είναι σε θέση να συστήσει, 
σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την 
ασφαλιστική σύμβαση που θα 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του 
πελάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις κατά τις οποίες θα εξετάζονται και θα προτείνονται οι 
συμβάσεις ενός μόνο παρόχου ασφαλιστικών υπηρεσιών, θα πρέπει να αναλύονται οι συμβάσεις 
περισσοτέρων του ενός παρόχου.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
ανεξαρτήτως του αν παρέχονται ή όχι 
συμβουλές, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τις 
σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό 
προϊόν σε μορφή κατανοητή ώστε να 
μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη.

4. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης, 
ανεξαρτήτως του αν παρέχονται ή όχι 
συμβουλές, ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τις 
σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό 
προϊόν σε μορφή κατανοητή ώστε να 
μπορεί να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον 
σύνθετο χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
προϊόντος και τον τύπο του πελάτη.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Γλωσσική διόρθωση
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Στην περίπτωση ασφάλισης μέσω 
τηλεφώνου, οι πληροφορίες που δίδονται 
προηγουμένως στον πελάτη συνάδουν 
προς τους ενωσιακούς κανόνες που 
διέπουν την εξ αποστάσεως εμπορία 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους 
καταναλωτές. Επιπλέον, παρέχονται στον 
πελάτη πληροφορίες σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 ή 2 , αμέσως μετά τη σύναψη 
της ασφαλιστικής σύμβασης.

7. Στην περίπτωση ασφάλισης μέσω 
τηλεφώνου, οι πληροφορίες που δίδονται 
προηγουμένως στον πελάτη συνάδουν 
προς τους ενωσιακούς κανόνες που 
διέπουν την εξ αποστάσεως εμπορία 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους 
καταναλωτές. Επιπλέον, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 4 στοιχείο β), παρέχονται 
στον πελάτη πληροφορίες σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 ή 2, αμέσως μετά τη σύναψη 
της ασφαλιστικής σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ορθότερο να ερωτάται ο πελάτης αν επιθυμεί έντυπη ή ηλεκτρονική πληροφόρηση αντί να 
αποφασίζει για λογαριασμό του ένας πωλητής μέσω τηλεφώνου.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις να λαμβάνουν 
όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό 
συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ αυτών 
των ιδίων, περιλαμβανομένων των 
διευθυντών τους, των υπαλλήλων τους και 
των συνδεδεμένων ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών τους, ή κάθε προσώπου 
που συνδέεται μαζί τους άμεσα ή έμμεσα 
με σχέση ελέγχου, και των πελατών τους, ή 
μεταξύ δύο πελατών τους, κατά την 
άσκηση της ασφαλιστικής 

1. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις να λαμβάνουν 
όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον 
εντοπισμό, τον μετριασμό, την αποφυγή 
και την άρση συγκρούσεων συμφερόντων 
μεταξύ αυτών των ιδίων, 
περιλαμβανομένων των διευθυντών τους, 
των υπαλλήλων τους και των 
συνδεδεμένων ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών τους, ή κάθε προσώπου 
που συνδέεται μαζί τους άμεσα ή έμμεσα 
με σχέση ελέγχου, και των πελατών τους, ή 
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διαμεσολάβησης. μεταξύ δύο πελατών τους, κατά την 
άσκηση της ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ορθότερο να ερωτάται ο πελάτης αν επιθυμεί έντυπη ή ηλεκτρονική πληροφόρηση αντί να 
αποφασίζει για λογαριασμό του η ασφαλιστική εταιρεία που προβαίνει σε ασφάλιση μέσω 
τηλεφώνου.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα ασφαλιστικά προϊόντα και τις 
προτεινόμενες επενδυτικές στρατηγικές. 
Θα πρέπει να περιλαμβάνεται κατάλληλη 
καθοδήγηση και προειδοποιήσεις σχετικά 
με τους κινδύνους που συνδέονται με τις 
επενδύσεις στα εν λόγω προϊόντα ή με την 
υιοθέτηση συγκεκριμένων επενδυτικών 
στρατηγικών· και

β) τα ασφαλιστικά προϊόντα και τις 
προτεινόμενες επενδυτικές στρατηγικές. 
Θα πρέπει να περιλαμβάνεται κατάλληλη 
καθοδήγηση και προειδοποιήσεις σχετικά 
με τους κινδύνους που συνδέονται με τις 
επενδύσεις στα εν λόγω προϊόντα ή με την 
υιοθέτηση συγκεκριμένων επενδυτικών 
στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένου του 
ενδεχόμενου κινδύνου μη απόδοσης ή 
απώλειας της αρχικής επένδυσης· και

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 - παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις.

γ) το κόστος και τις σχετικές παρεπόμενες 
επιβαρύνσεις. Όταν οι επιβαρύνσεις 
αφορούν περισσότερες από μία 
περιπτώσεις και αντιστοιχούν σε 
διαφορετικά ποσά, θα παρέχεται 
εκτίμηση του κόστους, 
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συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
κατά τις οποίες τέτοιου είδους 
επιβαρύνσεις είναι αναμενόμενες.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 33 σχετικά με μέτρα που 
εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις αρχές 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, κατά 
την άσκηση δραστηριότητας ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με τους πελάτες τους. Οι 
εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
διευκρινίζουν:

6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 33 σχετικά με μέτρα που 
εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις αρχές 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, κατά 
την άσκηση δραστηριότητας ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης με τους πελάτες τους. Οι 
εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
διευκρινίζουν: 
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en


