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KORTFATTAD MOTIVERING

Den finansiella krisen har inneburit att konsumenterna har förlorat förtroendet inte bara för 
banktjänster till privatpersoner och mindre företag utan också för försäljningen av 
försäkringsprodukter.  Försäkringsförmedlare är värdefulla för sektorn eftersom de har 
djupgående kunskaper som konsumenterna har blivit beroende av. Detta beroende medför 
risker och har lett till många brister som man försöker att åtgärda genom denna omarbetning. I 
det första direktivet om försäkringsförmedling fastställdes ett riktmärke för att skydda 
konsumenterna och klargöra medlemsstaternas ansvar i syfte att garantera en hög nivå av 
yrkeskunskap och kompetens hos försäkringsförmedlare.  Sedan dess, då parlamentet arbetade 
med Solvens II, fanns det indikationer på ett eventuellt marknadsmisslyckande avseende 
försäkringsmäkleri och parlamentet begärde en omarbetning av det första direktivet om 
försäkringsförmedling. För att hjälpa till med omarbetningen genomförde 
PricewaterhouseCoopers en studie1, och en konsekvensbedömning2 beställdes.

Kommissionens förslag till omarbetning är en bra startpunkt.  Försäkringsprodukter är särskilt 
komplicerade för konsumenter som inte regelbundet hanterar avtal.  Försäkringar spelar en 
viktig roll när konsumenterna är som mest sårbara och i behov av hjälp och de förlitar sig på 
förmedlare som följer tydliga och rättvisa regler.  Unionslagstiftaren måste därför se till att 
bristerna till följd av det första direktivet om försäkringsförmedling och den globala 
finansiella krisen åtgärdas.

Föredraganden önskar därför uppmärksamma det ansvariga utskottet, dvs. utskottet för 
ekonomi och valutafrågor, på följande punkter:

– Kopplingsförbehåll och paketförsäljning har klargjorts så att produkter som de 
europeiska konsumenterna värderar högt uttryckligen skyddas medan dåliga 
försäljningsmetoder inte längre kommer att användas.  Kopplingsförbehåll kommer inte att 
tillåtas eftersom det har missbrukats tidigare och eftersom fördelarna för konsumenterna inte 
är tillräckligt stora för att motivera risken. 

– Reglerna om ersättning har setts över så att förmedlarens råd alltid grundas på 
konsumenternas intressen.  Trösklar för fordringar och försäljningsmål för särskilda avtal 
kommer inte längre att vara aspekter som konsumenterna måste beakta.  Förmedlaren 
kommer att ha ansvar för att frivilligt lämna information utan att konsumenten begär detta.

– Den geografiska räckvidden är tydligare så att försäljning möjliggörs mellan förmedlare 
som är registrerade inom och utanför den inre marknaden.  Målet är att tillhandahålla rättslig 
tydlighet och undvika onödigt tvivel.

– Direktivets räckvidd har utökats genom att webbplatser för prisjämförelse har fått utökade 
skyldigheter, vilket likställer dem med kontorsbaserade förmedlare.
                                               
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/securities/docs/agencies/roundtable_en.pdf.
2 Kommissionens arbetsdokument Impact Assessment accompanying the document Directive of the European 

Parliament and of the Council on Insurance Mediation, 
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/roundtable_en.pdf.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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.

(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 ska samma 
regler tillämpas.

Or. en

Motivering

Oavsett vilken produkt man köper bör det för alla sorters produkter finnas ett enkelt och 
liknande system för att lämna information.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att undvika vilseledande 
försäljningsmetoder bör försäljning av 

För att undvika vilseledande 
försäljningsmetoder ska försäljning av 
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försäkringsprodukter vid behov ledsagas av 
hederlig och professionell rådgivning.

försäkringsprodukter vid behov ledsagas av 
hederlig och professionell rådgivning.

Or. en

Ändringsförslag 3

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 
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 

(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 
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 
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sidoverksamhet, om de anser det 
nödvändigt och proportionellt.

sidoverksamhet, om de anser det 
nödvändigt och proportionellt.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör få tillämpa striktare bestämmelser om de anser det nödvändigt på grund 
av den europeiska försäkringsmarknadens heterogena struktur.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

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, och verksamhet som består i 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador, inbegripet 
webbplatser för prisjämförelse. Dessa
verksamheter ska betraktas som 
försäkringsförmedling även när de bedrivs 
av ett försäkringsföretag utan medverkan 
av en försäkringsförmedlare.

Or. en

Motivering

Det måste förtydligas att denna punkt gäller för webbplatser som jämför försäkringar.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. rådgivning: tillhandahållande av en 
rekommendation till en kund, antingen på 

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

antingen på dennes begäran eller på 
initiativ av ett försäkringsföretag eller en 
försäkringsförmedlare.

Or. en

Motivering

Anpassning till den definition som används i CARP och MiFID. Detta syftar även till att göra 
åtskillnad på information och råd.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 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 där det belopp som 
ska betalas grundas på i hur hög 
utsträckning förmedlaren uppnått några 
överenskomna mål för verksamhet som 
förmedlaren bedriver med en viss 
försäkringsgivare.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 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 två eller flera 
försäkringstjänster eller 
försäkringsprodukter erbjuds i ett paket 
och när dessa försäkringstjänster eller 
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försäkringsprodukter inte är tillgängliga 
för kunden separat,
– en metod där en eller flera tjänster
erbjuds tillsammans med en 
försäkringstjänst eller försäkringsprodukt i 
ett paket och när denna försäkringstjänst 
eller försäkringsprodukt inte är tillgänglig 
för kunden separat.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 2  punkt 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.

20. paketförsäljning: 

– en metod där två eller flera 
försäkringstjänster eller 
försäkringsprodukter erbjuds i ett paket 
och när dessa försäkringstjänster eller 
försäkringsprodukter också är tillgängliga 
för kunden separat,
– en metod där en eller flera tjänster
erbjuds tillsammans med en 
försäkringstjänst eller försäkringsprodukt i 
ett paket och när denna försäkringstjänst 
eller försäkringsprodukt 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.

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

4. Förmedlare som omfattas av punkterna 1 
och 2 ska omfattas av bestämmelserna i 
kapitlen I, III, IV, V, VI, VIII och IX och 
artiklarna 15 och 16.

Or. en

Motivering

Informationskrav och uppföranderegler bör tillämpas också på försäljning som 
sidoverksamhet.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Med undantag för punkterna 2, 3 och 
4, ska försäkringsförmedlare som är 
registrerade inom det ursprungliga första 
direktivet om försäkringsförmedling 
fortsätta att vara registrerade inom detta 
omarbetade direktiv.

Or. en

Motivering

Försäkringsförmedlare som är registrerade inom det ursprungliga första direktivet om 
försäkringsförmedling bör inte behöva registrera sig igen inom det andra direktivet om 
försäkringsförmedling.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utbildningen för förmedlare eller 
anställda vid försäkringsföretag samt 
kontrollen och bedömningen av deras 
kunskaper och färdigheter kommer att 
göras av ett organ som godkänts av de 
nationella behöriga myndigheterna och 
som är oberoende från 
försäkringsföretag.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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

Motivering

Utbildningskrav är avgörande för att garantera en hög nivå av yrkeskunskap och 
konsumentskydd.  De är viktiga aspekter och bör därför inte fastställas i delegerade akter.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De befogenheter som avses i punkt 3 
ska utövas i enlighet med nationell lag 
och omfatta åtminstone rätten att
(a) få tillgång till alla dokument i vilken 
form som helst som skulle vara relevanta 
för fullgörandet av tillsynsuppgifterna 
och att få en kopia av det,
(b) begära upplysningar från vilken 
person som helst och vid behov kalla in 
och fråga ut en person för att inhämta 
upplysningar,
(c) utföra kontroller på plats,
(d) genomföra anonym provhandel, 
(e) begära tillfälligt förbud mot 
yrkesverksamhet,
(f) kräva att försäkringsföretag lämnar 
information,
(g) överlämna ärenden till åtal,
(h) ge revisorer eller sakkunniga tillstånd 
att utföra kontroller eller utredningar, 

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheternas befogenheter bör beskrivas bättre för att se till att de behöriga 
myndigheterna i alla medlemsstater har de befogenheter som behövs för att fullgöra sina 
uppgifter enligt direktivet.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förfarandet resulterar inte i ett 
bindande beslut.

(a) Förfarandet resulterar i ett bindande 
beslut för försäkringsföretag eller 
försäkringsförmedlare.

Or. en

Motivering

I vissa medlemsstater är beslut bindande för branschen.  Detta ändringsförslag skyddar 
konsumenterna i dessa länder mot en försämring.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att försäkrings -
och återförsäkrings företag och 
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
endast utnyttjar sådana 
försäkringsförmedlingstjänster och 
återförsäkringsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls av registrerade försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare eller av 
sådana personer som avses i artikel 
1.2 eller som har slutfört det 
deklarationsförfarande som avses i 
artikel 4.

Medlemsstaterna ska se till att försäkrings -
och återförsäkrings företag och 
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
endast utnyttjar sådana 
försäkringsförmedlingstjänster och 
återförsäkringsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls av registrerade försäkrings-
och återförsäkringsförmedlare eller av 
sådana personer som avses i artikel 
1.2 eller som har slutfört det 
deklarationsförfarande som avses i artikel 
4. Om detta föreskrivs i den nationella 
lagstiftningen, när försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare inom 
Europeiska unionen använder tjänster 
som tillhandahålls av försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare utanför 
Europeiska unionen, måste inte 
förmedlaren eller företaget utanför 
unionen registreras inom medlemsstaten.

Or. en
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Motivering

Den geografiska räckvidden har förtydligats för att garantera att förmedlare som är 
registrerade inom EU kan bedriva verksamhet med sådana som är utanför EU.

Ändringsförslag 16

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

Konsumenter måste informeras väl om de råd som de får.

Ändringsförslag 17

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.

(g) Provisioner baserade på uppnåendet av 
överenskomna mål eller trösklar angående 
förmedlarens försäljning av försäkringar 
från en viss försäkringsgivare är 
förbjudna.

Or. en

Motivering

Det finns en direkt intressekonflikt mellan mål eller trösklar för försäljningen av produkter 
och konsumenternas intressen.



PE502.077v01-00 14/19 PA\922425SV.doc

SV

Ändringsförslag 18

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. Genom undantag från punkt 1 f och 
under en period av fem år från den dag då 
detta direktiv träder i kraft måste 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, 

Or. en

Motivering

Konsumenten ska inte förväntas begära information. De bör få den.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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, 

(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,

Or. en

Motivering

Konsumenten ska inte förväntas begära information. De bör få den.
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Ändringsförslag 20

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.

4. Med undantag för de fall där 
fullständig information lämnats om en 
regelbunden månatlig direktdebitering av 
exakt samma belopp, inbegripet antalet 
månader som direktdebiteringen kommer 
att ske före undertecknandet av ett avtal, 
ska försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren, även i de fall
kunden gör betalningar inom ramen för 
försäkringsavtalet efter dess ingående, 
lämna information i enlighet med denna 
artikel i samband med varje sådan 
betalning. 

Or. en

Motivering

För regelbundna direktdebiteringar som har fastställts i ett avtal, och om konsumenten har 
fått utförlig information om sådana direktdebiteringar, är det en orättvis börda för 
försäkrings- eller återförsäkringsförmedlare att behöva informera konsumenten vid varje 
debitering.

Ändringsförslag 21

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 

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

Or. en

Motivering

För att undvika fall där endast en försäkringsgivares avtal beaktas och föreslås, bör man 
analysera mer än en försäkringsgivares avtal.

Ändringsförslag 22

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. (Berör inte den svenska versionen).

Or. en

Motivering

Language correction.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Vid telefonförsäljning ska 
förhandsinformationen till kunden 
överensstämma med unionsregler som är 
tillämpliga på distansförsäljning av 
finansiella tjänster till konsumenter. 
Dessutom ska information lämnas till 

7. Vid telefonförsäljning ska 
förhandsinformationen till kunden 
överensstämma med unionsregler som är 
tillämpliga på distansförsäljning av 
finansiella tjänster till konsumenter. 
Dessutom ska information, efter att 
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kunden i enlighet med punkt 1 eller 2 
omedelbart efter det att försäkringsavtalet 
har ingåtts.

villkoren i punkt 4.b uppfyllts, lämnas till 
kunden i enlighet med punkt 1 eller 2 
omedelbart efter det att försäkringsavtalet 
har ingåtts.

Or. en

Motivering

Man bör fråga kunderna om de vill ha pappersversionen eller en elektronisk version istället 
för att en telefonförsäljare fattar beslutet för dem.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag vidtar alla lämpliga 
åtgärder för att identifiera 
intressekonflikter mellan å ena sidan dem 
själva, inbegripet deras chefer, anställda 
och anknutna försäkringsförmedlare eller 
andra personer som direkt eller indirekt är 
knutna till dem i ett kontrollförhållande, 
och å andra sidan deras kunder, eller 
intressekonflikter mellan kunder, som 
uppstår vid bedrivande av 
försäkringsförmedling.

1. Medlemsstaterna ska kräva att 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag vidtar alla lämpliga 
åtgärder för att identifiera, mildra, 
förebygga och åtgärda intressekonflikter 
mellan å ena sidan dem själva, inbegripet 
deras chefer, anställda och anknutna 
försäkringsförmedlare eller andra personer 
som direkt eller indirekt är knutna till dem 
i ett kontrollförhållande, och å andra sidan 
deras kunder, eller intressekonflikter 
mellan kunder, som uppstår vid bedrivande 
av försäkringsförmedling.

Or. en

Motivering

Man bör fråga kunderna om de vill ha pappersversionen eller en elektronisk version istället 
för att försäkringsföretaget för telefonförsäljning ringer samtalet för dem.
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Ändringsförslag 25

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 
särskilda placeringsstrategier.

(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 
särskilda placeringsstrategier, inbegripet 
risken att inte få någon avkastning på, 
eller göra en förlust på, den ursprungliga 
investeringen.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Kostnader och tillhörande avgifter. (c) Kostnader och tillhörande avgifter. När 
avgifter förekommer vid mer än ett 
tillfälle och på olika belopp, ska en 
uppskattning av kostnaden 
tillhandahållas, inbegripet information 
om när sådana avgifter kan förväntas.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33 med 
avseende på åtgärder för att säkerställa att 

6. (Berör inte den svenska versionen).



PA\922425SV.doc 19/19 PE502.077v01-00

SV

försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag iakttar de principer som 
anges i denna artikel när de utför 
försäkringsförmedling med kunder. I dessa 
delegerade akter ska följande specificeras:

Or. en


