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LÜHISELGITUS

Tarbijate usaldusekaotus, mille on põhjustanud finantskriis, puudutab lisaks jaepangandusele 
ka kindlustustoodete müüki. Kindlustusvahendajatel on valdkonnas oluline roll, sest tarbijad 
on muutunud sõltuvaks nende põhjalikest teadmistest. Niisuguse sõltuvusega kaasnevad ka 
ohud ning on ilmnenud rida puudusi, mida käesoleva läbivaatamise käigus on püütud ületada. 
Esimeses kindlustusvahendusdirektiivis kehtestati võrdlusalus tarbijate kaitsmiseks ja 
selgitati, millised kohustused liikmesriigid peavad võtma, samuti oli eesmärgiks tagada 
kindlustusvahendajate professionaalsus ja pädevus. Euroopa Parlamendis toimunud aruteludel 
Solventsus II direktiivi üle täheldati kindlustusvahendusega seotud turutõrke ohtu ning nõuti 
esimese kindlustusvahendusdirektiivi läbivaatamist. Läbivaatamise toetuseks koostas 
PricewaterhouseCoopers uuringu1 ja telliti mõjuhinnang2.

Uuesti sõnastatud komisjoni ettepanek on hea lähtekoht. Tarbijate jaoks, kes pidevalt 
lepingutega ei tegele, on kindlustustooted erakordselt keerulised. Kindlustus muutub tähtsaks 
aegadel, mil tarbijad on kõige haavatavamas olukorras ja vajavad abi ning arvestavad sellega, 
et vahendajad järgivad selgeid ja õiglasi reegleid. Seetõttu tuleb Euroopa seadusandjatel 
tagada esimeses kindlustusvahendusdirektiivis ja ülemaailmse finantskriisi tulemusel 
ilmnenud puuduste ületamine.

Seetõttu soovin suunata juhtiva majandus- ja rahanduskomisjoni tähelepanu järgmistele 
teemadele:

– Seosmüüki ja komplektidena müüki on täpsustatud, nii et tooted, mida Euroopa tarbijad 
kõrgelt hindavad, on kindlalt kaitstud, halvad müügitavad aga lõpetatakse. Sidumist ei 
lubata, sest seda on varem kuritarvitatud ja kasu, mida tarbijad sellest saavad, ei ole riskiga 
võrreldes piisavalt suur. 

– Tasustamise eeskirju on muudetud, et vahendaja lähtuks oma nõuannetes alati tarbija 
parimast huvist. Tarbija ei pea enam arvestama nõuete piirmääradega ega lepingute 
müügieesmärkidega. Avalikustamise vastutus langeb vahendajale, nii et tarbijal ei tule teavet 
küsida, vaid vahendaja peab selle vabatahtlikult esitama.

– Geograafiline ulatus on selgem, et võimaldada müüki ühtsel turul registreeritud ja 
väljaspool siseturgu registreeritud vahendajate vahel. Eesmärk on tagada juriidiline selgus ja 
vältida asjatuid kahtlusi.

– Direktiivi kohaldamisala on laiendatud, nii et hinnavõrdlusega tegelevate veebisaitide 
vastutus on suurenenud ja nad on seatud kontoris tegutsevate vahendajatega võrdsetele 
alustele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

                                               
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 Komisjoni talituste töödokument 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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Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Investeerimistoote müüja ja ostja 
vaheliste huvide konfliktide 
vähendamiseks on oluline tagada 
kindlustusturustajate tasu piisav 
avalikustamine. Elukindlustustoodete 
puhul peaks seega vahendaja ning 
kindlustusvahendaja või -andja töötaja 
olema kohustatud teavitama klienti oma 
tasustamisest enne müüki. Muude 
kindlustustoodete puhul kohaldatakse 
viieaastast üleminekuperioodi, kusjuures 
klienti tuleb teavitada õigusest nõuda 
sellist teavet ja seda tuleb kliendi taotluse 
korral anda.

(31) Investeerimistoote müüja ja ostja 
vaheliste huvide konfliktide 
vähendamiseks on oluline tagada 
kindlustusturustajate tasu piisav 
avalikustamine. Elukindlustustoodete 
puhul peaks seega vahendaja ning 
kindlustusvahendaja või -andja töötaja 
olema kohustatud teavitama klienti oma 
tasustamisest enne müüki. Muude 
kindlustustoodete puhul kehtivad samad 
eeskirjad, kusjuures kohaldatakse 
viieaastast üleminekuperioodi.

Or. en

Selgitus

Vaatamata sellele, millise toote klient ostab, peab kehtima lihtne ja ühetaoline avalikustamise 
süsteem.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral tuleks ebasobivate 
toodete müügi vältimiseks anda
kindlustustoodete müügi korral ausaid ja 
pädevaid nõuandeid.

Ebasobivate toodete müügi vältimiseks
antakse kindlustustoodete müügi korral 
ausaid ja pädevaid nõuandeid, kui see on 
vajalik.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Käesolevas direktiivis tuleks 
täpsustada, millised peaksid 
olema kindlustusandjate ja 
kindlustusvahendajate miinimumkohustuse
d klientide teavitamisel. Liikmesriigil 
peaks selles valdkonnas olema võimalus 
säilitada või vastu võtta rangemaid sätteid, 
mida võib tema territooriumil 
kindlustusvahendustegevusega tegelevate 
kindlustusvahendajate ja -andjate suhtes 
kohaldada nende päritoluliikmesriigis 
kohaldatavatest sätetest sõltumata, 
tingimusel et need rangemad sätted 
vastavad liidu õigusele, sealhulgas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta 
direktiivile 2000/31/EÜ infoühiskonna 
teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti 
elektroonilise kaubanduse kohta siseturul 
(direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta). 
Liikmesriik, kes teeb ettepaneku kohaldada 
ja kohaldab kindlustusvahendajaid ja 
kindlustustoodete müüki käsitlevaid sätteid 
lisaks käesoleva direktiivi sätetele, peaks 
tagama, et kõnealustest sätetest tulenev 
halduskoormus on proportsionaalne 
tarbijakaitsega. Tarbijakaitse huvides ja 
ebasobivate kindlustustoodete müügi 
vältimiseks peaks liikmesriikidel olema 
lubatud kohaldada erandkorras juhul, kui 
nad peavad seda vajalikuks ja 
proportsionaalseks, rangemaid nõudeid 
kindlustusvahendajate suhtes, kes 
tegelevad kindlustusvahendusega 
kõrvaltegevusena.

(40) Käesolevas direktiivis tuleks 
täpsustada, millised peaksid 
olema kindlustusandjate ja 
kindlustusvahendajate miinimumkohustuse
d klientide teavitamisel. Liikmesriigil 
peaks selles valdkonnas olema võimalus 
säilitada või vastu võtta rangemaid sätteid, 
mida võib tema territooriumil 
kindlustusvahendustegevusega tegelevate 
kindlustusvahendajate ja -andjate suhtes 
kohaldada nende päritoluliikmesriigis 
kohaldatavatest sätetest sõltumata, 
tingimusel et need rangemad sätted 
vastavad liidu õigusele, sealhulgas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta 
direktiivile 2000/31/EÜ infoühiskonna 
teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti 
elektroonilise kaubanduse kohta siseturul 
(direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta). 
Liikmesriik, kes teeb ettepaneku kohaldada 
ja kohaldab kindlustusvahendajaid ja 
kindlustustoodete müüki käsitlevaid sätteid 
lisaks käesoleva direktiivi sätetele, peaks 
tagama, et kõnealustest sätetest tulenev 
halduskoormus on proportsionaalne 
tarbijakaitsega. Tarbijakaitse huvides ja 
ebasobivate kindlustustoodete müügi 
vältimiseks peaks liikmesriikidel olema 
lubatud kohaldada juhul, kui nad peavad 
seda vajalikuks ja proportsionaalseks, 
rangemaid nõudeid kindlustusvahendajate 
suhtes, kes tegelevad 
kindlustusvahendusega kõrvaltegevusena.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema lubatud kohaldada rangemaid eeskirju, kui nad seda vajalikuks 
peavad, võttes arvesse Euroopa kindlustusturu suuri struktuurierinevusi.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. „kindlustusvahendus” –
kindlustuslepingutega seotud nõustamine, 
kindlustuslepingute soovitamine, 
ettevalmistamine või sõlmimine või nende 
haldamisel ja täitmisel abistamine, eelkõige 
juhul, kui tegemist on nõuetega, samuti 
nõuete kutsealane haldamine ja kahju 
hindamine. Kõnealuseid tegevusi 
käsitatakse kindlustusvahendusena ka 
juhul, kui nendega tegelevad 
kindlustusandjad ilma kindlustusvahendaja 
sekkumiseta.

3. „kindlustusvahendus” –
kindlustuslepingutega seotud nõustamine, 
kindlustuslepingute soovitamine, 
ettevalmistamine või sõlmimine või nende
haldamisel ja täitmisel abistamine, eelkõige 
juhul, kui tegemist on nõuetega, samuti 
nõuete kutsealane haldamine ja kahju 
hindamine, kaasa arvatud 
hinnavõrdlussaidid. Kõnealuseid tegevusi 
käsitatakse kindlustusvahendusena ka 
juhul, kui nendega tegelevad 
kindlustusandjad ilma kindlustusvahendaja 
sekkumiseta.

Or. en

Selgitus

Tuleb selgelt näidata, et käesolevat lõiget kohaldatakse ka hinnavõrdlussaitide kohta.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. „nõustamine” – soovituse andmine 
kliendile kliendi soovil või kindlustusandja 
või -vahendaja algatusel;

9. „nõustamine” – isikliku soovituse 
andmine kliendile kliendi soovil või 
kindlustusandja või -vahendaja algatusel;

Or. en

Selgitus

Kooskõlastamine elamukinnisvaraga seotud krediidilepingute direktiivis ja 
finantsinstrumentide turgude direktiivis kasutatud mõistega. Ühtlasi aitab eristada teavet ja 
nõuannet.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. „tingimuslik vahendustasu” –
vahendustasuna saadav tasu, mille puhul 
makstav summa põhineb kokkulepitud 
eesmärkide saavutamisel, mis on seotud 
vahendaja tegevusega kõnealuse 
kindlustusandja juures;

10. „tingimuslik vahendustasu” –
vahendustasuna saadav tasu, mille puhul 
makstav summa põhineb mis tahes 
kokkulepitud eesmärkide saavutamisel, mis 
on seotud vahendaja tegevusega kõnealuse 
kindlustusandja juures;

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19. „seosmüük” – ühe või mitme 
kõrvalteenuse pakkumine paketina koos 
kindlustusteenuse või -tootega, kui 
kõnealune kindlustusteenus või -toode ei 
ole kliendile eraldi kättesaadav;

19. „seosmüük”: 

– kahe või mitme kindlustusteenuse või -
toote pakkumine paketina, kui need 
kindlustusteenused või -tooted ei ole 
tarbijale eraldi kättesaadavad;
– ühe või mitme teenuse pakkumine 
paketina koos teatava kindlustusteenuse 
või -tootega, kui kõnealune 
kindlustusteenus või -toode ei ole kliendile 
eraldi kättesaadav;

Or. en
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20. „komplektina müük” – ühe või mitme 
kõrvalteenuse pakkumine paketina koos 
kindlustusteenuse või -tootega, kui 
kõnealune kindlustusteenus või -toode on 
kliendile eraldi kättesaadav, kuid mitte 
tingimata samadel tingimustel, kui 
komplektis kõrvalteenustega;

20. „komplektina müük”: 

– kahe või mitme kindlustusteenuse või -
toote pakkumine paketina, kui need 
kindlustusteenused või -tooted on tarbijale
ka eraldi kättesaadavad;
– ühe või mitme teenuse pakkumine 
paketina koos kindlustusteenuse või -
tootega, kui kõnealune kindlustusteenus 
või -toode on kliendile eraldi kättesaadav, 
kuid mitte tingimata samadel tingimustel 
kui komplektis kõrvalteenustega;

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Vahendajate suhtes, kelle suhtes 
kohaldatakse käesoleva artikli lõikeid 1 ja 
2, kohaldatakse käesoleva direktiivi I, III, 
IV, V, VII ja IX peatükki ning artikleid 15 
ja 16.

4. Vahendajate suhtes, kelle suhtes 
kohaldatakse käesoleva artikli lõikeid 1 ja 
2, kohaldatakse käesoleva direktiivi I, III, 
IV, V, VI, VII ja IX peatükki ning artikleid 
15 ja 16.

Or. en

Selgitus

Huvide konflikti ja teavet käsitlevaid sätteid tuleks kohaldada ka kõrvalteenuste müügi puhul.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese kindlustusvahendusdirektiivi 
kohaselt registreeritud 
kindlustusvahendajad jäävad 
registreerituks ka uuesti sõnastatud 
direktiivi kohaselt, välja arvatud lõigete 2, 
3 ja 4 puhul.

Or. en

Selgitus

Esimese kindlustusvahendusdirektiivi kohaselt registreeritud vahendajaid ei tohiks kohustada 
end teise kindlustusvahendusdirektiivi kohaselt uuesti registreerima.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vahendajate või kindlustusandjate 
töötajate koolituse ning nende teadmiste 
ja oskuste hindamise korraldab riiklike 
pädevate asutustega kooskõlastatud ning 
kindlustusandjatest sõltumatu organ.

Or. en

Selgitus

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 
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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.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 8 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) meetmed, mida kindlustusvahendajad 
ja -andjad peaksid mõistlike eelduste 
kohaselt võtma, et ajakohastada oma 
teadmisi ja oskusi pideva kutsealase 
arendamise teel, et säilitada pädevuse 
piisav tase.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Koolitusnõuded on professionaalsuse ja tarbijakaitse tagamiseks väga tähtsad. Kuid need 
kuuluvad raamistikku ja seetõttu ei peaks neid sätestama delegeeritud õigusaktides.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lõikes 3 osutatud volitusi kasutatakse 
kooskõlas siseriikliku õigusega ja need 
hõlmavad vähemalt õigust:
(a) tutvuda kõigi dokumentidega nende 
vormile vaatamata, kui need on 
järelevalve teostamiseks olulised, ja saada 
nende dokumentide koopiad;
(b) nõuda isikutelt teavet ja vajaduse 
korral kutsuda isikuid välja ning neid 
teabe saamise eesmärgil küsitleda;
(c) korraldada kohapeal kontrolle;
(d) teha kontrolloste; 
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(e) taotleda kutsetegevuse ajutist 
keelamist;
(f) nõuda, et kindlustusandjad annaksid 
teavet;
(g) edastada materjalid 
kriminaalmenetluse alustamiseks;
(h) lubada audiitoritel või ekspertidel 
teostada kontrolli või uurimist. 

Or. en

Selgitus

Pädevate asutuste õigusi tuleks täpsemalt kirjeldada, et kõigi liikmesriikide pädevatel 
asutustel oleksid direktiiviga ette nähtud ülesannete täitmiseks vajalikud õigused.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt (a)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) menetluse tulemusel tehakse otsuseid, 
mis ei ole siduvad;

(a) menetluse tulemusel tehakse otsuseid, 
mis on kindlustusandja või vahendaja 
jaoks siduvad;

Or. en

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides on otsused valdkonnas tegutsejate jaoks kohustuslikud. 
Muudatusettepaneku eesmärk on kaitsta nende riikide kodanikke olukorra halvenemise eest.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad ning kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad kasutavad 
üksnes registreeritud kindlustus- ja 

Liikmesriigid tagavad, et kindlustus- ja 
edasikindlustusandjad ning kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajad kasutavad 
üksnes registreeritud kindlustus- ja 
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edasikindlustusvahendajate või artikli 1 
lõikes 2 osutatud isikute või artiklis 4 
osutatud deklareerimismenetluse täitnud 
isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendusteenuseid.

edasikindlustusvahendajate või artikli 1 
lõikes 2 osutatud isikute või artiklis 4 
osutatud deklareerimismenetluse täitnud 
isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendusteenuseid. Kui 
riiklik seadus seda võimaldab, siis ei pea 
väljaspool ELi asuv kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja, kelle teenuseid 
Euroopa Liidus asuv kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja kasutab, olema 
antud liikmesriigis registreeritud.

Or. en

Selgitus

Geograafilist aspekti on täpsustatud, tagamaks, et ELis registreeritud vahendajad saavad 
väljaspool ELi registreeritud vahendajatega koostööd teha.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) ta annab ausal analüüsil põhinevat nõu, 
või

(i) ta annab ausal ja sõltumatul analüüsil 
põhinevat nõu, või

Or. en

Selgitus

Tarbijale antav nõu peab põhinema usaldusväärsel teabel.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) kui vahendustasu põhineb selliste 
kokkulepitud eesmärkide või künniste 
saavutamisel, mis on seotud vahendaja 
tegevusega kindlustusandja juures, 

(g) vahendustasu, mis põhineb selliste 
kokkulepitud eesmärkide või künniste 
saavutamisel, mis on seotud vahendaja 
tegevusega kindlustusandja juures, on 
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eesmärgid või künnised, samuti nende 
saavutamisel makstavad summad.

keelatud. 

Or. en

Selgitus

Toodete müügi eesmärkide või künniste ja tarbija parimate huvide kohaselt tegutsemise vahel 
on otsene vastuolu.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui vahendaja tasustamine on teenus-
või vahendustasu vormis, teeb viis aastat 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest 
erandina lõike 1 punktist f selliste 
kindlustuslepingute vahendaja, mis ei 
kuulu direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 
osutatud mis tahes liiki, enne mis tahes 
sellise kindlustuslepingu sõlmimist 
järgmist:

2. Kui vahendaja tasustamine on teenus-
või vahendustasu vormis, peab viis aastat 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest 
erandina lõike 1 punktist f selliste 
kindlustuslepingute vahendaja, mis ei 
kuulu direktiivi 2002/83/EÜ I lisas 
osutatud mis tahes liiki, enne mis tahes 
sellise kindlustuslepingu sõlmimist tegema 
järgmist: 

Or. en

Selgitus

Tarbijalt ei tohiks oodata teabe küsimist, vaid teave tuleb talle anda.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt (a)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kliendi taotluse korral esitab kliendile 
summa või juhul, kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise aluse; 

(a) esitab kliendile summa või juhul, kui 
täpset summat ei ole võimalik esitada, 
kogu teenus- või vahendustasu või mõlema 
eelnimetatu kombinatsiooni arvutamise 
aluse;
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Or. en

Selgitus

Tarbijalt ei tohiks oodata teabe küsimist, vaid teave tuleb talle anda.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui klient peab pärast kindlustuslepingu 
sõlmimist tegema kindlustuslepingu alusel 
mis tahes makseid, avalikustab 
kindlustusandja või -vahendaja vastavalt 
käesolevale artiklile iga sellise makse.

4. Kui klient peab pärast kindlustuslepingu 
sõlmimist tegema kindlustuslepingu alusel 
mis tahes makseid, avalikustab 
kindlustusandja või -vahendaja vastavalt 
käesolevale artiklile iga sellise makse, 
välja arvatud juhul, kui enne lepingu 
allakirjutamist on täielikult avalikustatud 
igakuine otsekorraldus täpselt samas 
summas, kaasa arvatud kuude arv, mille 
jooksul otsekorraldusmakseid võetakse. 

Or. en

Selgitus

Kui otsekorraldusmaksetes on lepingu alusel kokku lepitud ja tarbija on niisugusest 
otsekorraldusest hästi informeeritud, on ebaõiglane nõuda kindlustusandjalt või -vahendajalt, 
et ta iga kord makse võtmisest kliendile teataks.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kindlustusvahendaja või -andja 
teatab kliendile, et ta nõustab ausa analüüsi 
alusel, on ta kohustatud nõustama piisavalt 
suure hulga turul pakutavate
kindlustuslepingute põhjal, et ta võiks 
ametialaste kriteeriumide kohaselt 
soovitada kliendile tema vajadustele kõige 

3. Kui kindlustusvahendaja või -andja 
teatab kliendile, et ta nõustab ausa analüüsi 
alusel, on ta kohustatud nõustama
märkimisväärse ja piisavalt suure hulga 
kindlustuslepingute põhjal, mida 
märkimisväärne ja piisavalt suur hulk 
kindlustusandjaid turul pakub, et ta võiks 
ametialaste kriteeriumide kohaselt 
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paremini vastava kindlustuslepingu. soovitada kliendile tema vajadustele kõige 
paremini vastava kindlustuslepingu.

Or. en

Selgitus

Et vältida olukordi, kus võetakse arvesse ja soovitatakse ainult ühe kindlustusandja lepinguid, 
tuleks analüüsida rohkem kui ühe kindlustusandja lepinguid.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Hoolimata sellest, kas nõu on antud või 
mitte, esitab kindlustusvahendaja või -
andja enne lepingu sõlmimist kliendile 
kindlustustoote kohta arusaadavas vormis 
asjakohase teabe, võttes arvesse 
kindlustustoote keerukust ja kliendi tüüpi, 
et klient saaks teha teadliku otsuse.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui müük toimub telefoni teel, peab 
kliendile eelnevalt antav teave 
vastama liidu eeskirjadele, mida 
kohaldatakse tarbijale suunatud 
finantsteenuste kaugturustuse suhtes. 
Sellistel juhtudel edastatakse kliendile 
teave lõike 1 või 2 kohaselt kohe pärast 
kindlustuslepingu sõlmimist.

7. Kui müük toimub telefoni teel, peab 
kliendile eelnevalt antav teave 
vastama liidu eeskirjadele, mida 
kohaldatakse tarbijale suunatud 
finantsteenuste kaugturustuse suhtes. 
Sellistel juhtudel, pärast seda kui lõike 4 
punktis b sätestatud tingimused on 
täidetud, edastatakse kliendile teave lõike 
1 või 2 kohaselt kohe pärast 
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kindlustuslepingu sõlmimist.

Or. en

Selgitus

Aus on küsida kliendilt, kas ta soovib kasutada paber- või elektroonilist vormi, mitte lasta 
telefoni teel müüjal seda otsust tema eest teha.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
kindlustusvahendajad ja -andjad võtavad 
kõik asjakohased meetmed, et tuvastada 
nendevahelised huvide konfliktid, 
sealhulgas juhtide, töötajate ja seotud 
kindlustusvahendajatega või nendega 
kontrolli kaudu otseselt või kaudselt seotud 
isikutega ning nende klientidega, või 
klientide vahelised huvide konfliktid, mis 
tekivad kindlustusvahenduse käigus.

1. Liikmesriigid nõuavad, et 
kindlustusvahendajad ja -andjad võtavad 
kõik asjakohased meetmed, et tuvastada 
nendevahelised huvide konfliktid, 
sealhulgas juhtide, töötajate ja seotud 
kindlustusvahendajatega või nendega 
kontrolli kaudu otseselt või kaudselt seotud 
isikutega ning nende klientidega, või 
klientide vahelised huvide konfliktid, mis 
tekivad kindlustusvahenduse käigus, ning 
et neid konflikte leevendada, vältida ja 
kõrvaldada.

Or. en

Selgitus

Aus on küsida kliendilt, kas ta soovib kasutada paber- või elektroonilist vormi, mitte lasta 
telefoni teel müüjal seda otsust tema eest teha.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kindlustustooted ja kavandatud 
investeerimisstrateegiad; see peaks 
hõlmama asjakohaseid juhiseid ja hoiatusi 
seoses riskidega, mis on seotud 

(b) kindlustustooted ja kavandatud 
investeerimisstrateegiad; see peaks 
hõlmama asjakohaseid juhiseid ja hoiatusi 
seoses riskidega, mis on seotud 
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investeeringutega kõnealustesse toodetesse 
või seoses konkreetsete 
investeerimisstrateegiatega, ning

investeeringutega kõnealustesse toodetesse 
või seoses konkreetsete 
investeerimisstrateegiatega, kaasa arvatud 
oht, et tulu ei saada või alginvesteering 
kaotatakse, ning

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kulud ja seotud tasud. (c) kulud ja seotud tasud. Kui tasu 
nõutakse rohkem kui ühel korral ja eri 
summas, esitatakse kulude prognoos, kus 
muu hulgas täpsustatakse, millal 
niisuguseid tasusid võidakse nõuda.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte seoses meetmetega, millega 
tagatakse, et kindlustusvahendajad ja -
andjad järgivad käesoleva artikli kohaseid 
põhimõtteid, kui tegelevad seoses oma 
klientidega kindlustusvahendusega. 
Kõnealustes delegeeritud õigusaktides 
määratakse kindlaks järgmine:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Or. en


