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ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Da dette forslags hovedformål og 
genstand er at harmonisere nationale 
bestemmelser på de nævnte områder, bør 
det baseres på artikel 53, stk. 1, og artikel 
62 i TEUF. Det bør ske i form af et 
direktiv, således at 
gennemførelsesbestemmelserne på de 
områder, det dækker, om nødvendigt kan 
tilpasses de særlige karakteristika ved hver 
medlemsstats marked og retssystem. Dette 
direktiv bør også tage sigte på at 
koordinere nationale bestemmelser om 
adgang til at udøve forsikrings– og 
genforsikringsformidling, herunder 
erhvervsmæssig administration af 
skadestilfælde og skadesafregning, og er 
derfor baseret på artikel 53, stk. 1, i
traktaten. Da det drejer sig om en sektor, 
som udbyder tjenesteydelser i hele 
Unionen, er dette direktiv endvidere også 
baseret på artikel 62 i traktaten.

(2) Da dette forslags hovedformål og 
genstand er at harmonisere nationale 
bestemmelser på de nævnte områder, bør 
det baseres på artikel 53, stk. 1, og artikel 
62 i TEUF. Det bør ske i form af et 
direktiv, således at 
gennemførelsesbestemmelserne på de 
områder, det dækker, om nødvendigt kan 
tilpasses de særlige karakteristika ved hver 
medlemsstats marked og retssystem. Dette 
direktiv bør også tage sigte på at 
koordinere nationale bestemmelser om 
adgang til at udøve forsikrings– og 
genforsikringsformidling og er derfor 
baseret på artikel 53, stk. 1, i traktaten. Da 
det drejer sig om en sektor, som udbyder 
tjenesteydelser i hele Unionen, er dette 
direktiv endvidere også baseret på artikel 
62 i traktaten.

Ændringsforslag 2
Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at sikre det samme 
beskyttelsesniveau, uanset hvordan 
forbrugerne køber et forsikringsprodukt, 

udgår
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enten direkte fra et forsikringsselskab 
eller indirekte fra en formidler, skal 
direktivet finde anvendelse ikke alene på 
forsikringsselskaber, men også på andre 
markedsdeltagere, der sælger 
forsikringsprodukter som en accessorisk 
aktivitet (f.eks. rejsebureauer og 
biludlejningsfirmaer, leverandører af 
varer, som ikke opfylder betingelserne for 
fritagelse).

Ændringsforslag 3
Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
personer, hvis virksomhed består i at 
assistere (uanset om det er på vegne af en 
kunde eller et forsikringsselskab) med 
administration og gennemførelse af 
forsikrings- eller genforsikringsaftaler, 
herunder erhvervsmæssig administration 
af skadestilfælde eller skadesafregning 
eller taksation.

(7) Dette direktiv bør finde anvendelse på 
personer, hvis virksomhed består i at 
assistere (uanset om det er på vegne af en 
kunde eller et forsikringsselskab) med 
administration og gennemførelse af 
forsikrings- eller genforsikringsaftaler.

Ændringsforslag 4
Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Anvendelsesområdet bør ikke omfatte 
personer inden for andre erhverv, f.eks. 
skatteeksperter eller revisorer, som 
rådgiver om forsikringsdækning 
lejlighedsvis i forbindelse med udøvelsen 
af denne anden erhvervsvirksomhed, eller 
personer, der blot formidler generelle 
oplysninger om forsikringsprodukter, når 
formålet ikke er at bistå kunden med at 
indgå eller opfylde en forsikrings- eller 
genforsikringsaftale

(12) Anvendelsesområdet bør ikke omfatte 
personer inden for andre erhverv, f.eks. 
skatteeksperter eller revisorer, som 
rådgiver om forsikringsdækning 
lejlighedsvis i forbindelse med udøvelsen 
af denne anden erhvervsvirksomhed, eller 
personer, der blot formidler generelle 
oplysninger om forsikringsprodukter, når 
formålet ikke er at bistå kunden med at 
indgå eller opfylde en forsikrings- eller 
genforsikringsaftale, og heller ikke 
erhvervsmæssig administration af et 
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forsikrings- eller genforsikringsselskabs 
skadestilfælde eller skadesafregning og 
taksation.

Ændringsforslag 5
Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Medlemsstaterne bør ikke anvende 
registreringskravet på 
forsikringsformidlere, som udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med 
visse typer forsikringsaftaler som en 
accessorisk aktivitet, eller på 
erhvervsmæssig administration af 
skadestilfælde eller skadesafregning eller 
taksation, forudsat at de opfylder kravene 
i dette direktiv med hensyn til viden og 
kunnen og et godt omdømme samt de 
gældende krav til information og god 
forretningsskik, og der er indgivet en 
aktivitetserklæring til den kompetente 
myndighed.

udgår

Ændringsforslag 6
Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Det er vigtigt at sikre en høj grad af 
professionalisme og kompetencer blandt 
forsikrings- og genforsikringsformidlere og 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder, som er involveret i arbejdet 
forud for, under og efter salg af 
forsikringspolicer. Derfor skal formidlere,
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder og biludlejningsfirmaer og 
rejsebureauer samt personer, som 
varetager administration af skadestilfælde 
eller skadesafregning eller taksation, have 
faglig viden, som svarer til aktiviteternes 

(22) Det er vigtigt at sikre en høj grad af 
professionalisme og kompetencer blandt 
forsikrings- og genforsikringsformidlere og 
ansatte i forsikringsselskaber med direkte 
salg til kunder, som er involveret i arbejdet 
forud for, under og efter salg af 
forsikringspolicer. Derfor skal formidlere 
og ansatte i forsikringsselskaber med 
direkte salg til kunder have faglig viden, 
som gør dem i stand til at varetage deres 
opgaver og opfylde deres forpligtelser 
tilfredsstillende. Der bør sikres løbende 
efteruddannelse.
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kompleksitet. Der bør sikres 
efteruddannelse.

Ændringsforslag 7
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.

udgår

Ændringsforslag 8
Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For at give kunderne 
sammenlignelige oplysninger om de 
leverede 
forsikringsformidlingstjenesteydelser, 
uanset om kunderne køber dem gennem 
en formidler eller direkte fra et 
forsikringsselskab, og for at undgå 
konkurrenceforvridning ved at tilskynde 
forsikringsselskaber til at sælge direkte til 
kunderne frem for via formidlere for at 
undgå oplysningskravene, bør 
forsikringsselskaber også være forpligtet 
til at informere de kunder, som de leverer 

udgår
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forsikringsformidlingstjensteydelser til 
direkte, om det vederlag, de modtager for 
salg af forsikringsprodukter.

Ændringsforslag 9
Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) For at opfylde dette direktivs 
målsætninger bør Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten tillægges beføjelse til at vedtage 
retsakter, der uddyber begreber som 
tilstrækkelige kundskaber og kompetencer 
hos formidleren, håndtering af 
interessekonflikter, forpligtelser med 
hensyn til god forretningsskik i 
forbindelse med 
forsikringsdetailinvesteringspakkeprodukt
er og procedurer og formularer til 
indgivelse af oplysninger i relation til 
sanktioner. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

udgår

Ændringsforslag 10
Forslag til direktiv
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) Kommissionen bør i medfør af artikel 
290 og 291 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde og i 
overensstemmelse med artikel 10-15 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(52) Kommissionen bør i 
overensstemmelse med artikel 10-15 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 
om oprettelse af en europæisk 
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(EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 
om oprettelse af en europæisk 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger), 
tillægges beføjelse til at vedtage retsakter, 
der uddyber begreber som tilstrækkelige 
kundskaber og kompetencer hos 
formidleren, jf. artikel [8], håndtering af 
interessekonflikter, jf. artikel [17 og 23], 
og forpligtelser med hensyn til god 
forretningsskik i forbindelse 
forsikringsdetailinvesteringspakkeprodukt
er, jf. artikel [24 og 25], samt
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for procedurer og formularer til 
indgivelse af oplysninger i relation til 
sanktioner, jf. artikel [30]. EIOPA bør 
udarbejde udkast til disse delegerede 
retsakter og gennemførelsesmæssige 
tekniske standarder.

tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger), 
vedtage gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder for procedurer og formularer til 
indgivelse af oplysninger i relation til 
sanktioner, jf. artikel [31]. EIOPA bør 
udarbejde udkast til disse 
gennemførelsesmæssige tekniske 
standarder.

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv fastsætter regler for, 
hvordan fysiske og juridiske personer, der 
er eller ønsker at blive etableret i en 
medlemsstat, kan optage og udøve 
forsikrings- og genforsikringsformidling, 
herunder erhvervsmæssig administration 
af skadestilfælde og skadesafregning.

1. Dette direktiv fastsætter regler for, 
hvordan fysiske og juridiske personer, der 
er eller ønsker at blive etableret i en 
medlemsstat, kan optage og udøve 
forsikrings- og genforsikringsformidling.

Begrundelse

Det er ikke berettiget at medtage erhvervsmæssig administration af skadestilfælde og 
skadesafregning i direktivets anvendelsesområde. Disse aktiviteter vedrører ikke salg af 
forsikringsprodukter og kan ikke betragtes som forsikringsformidling. Desuden er disse 
aktiviteter allerede tilstrækkeligt dækket af national lovgivning.

Ændringsforslag 12
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Forsikringen udgør et supplement 
til varer, som leveres af en given 
leverandør, såfremt forsikringen dækker
risikoen for driftsfejl ved, tab eller 
beskadigelse af de varer, der leveres af 
den pågældende leverandør.

e) Forsikringen udgør et supplement til det 
produkt eller den tjenesteydelse, som 
leveres af en given leverandør, såfremt 
forsikringen dækker:

Begrundelse

Den undtagelse for supplerende forsikringer, der dækker tab eller beskadigelse af bagage og 
andre risici i tilknytning til en rejse bestilt hos den pågældende leverandør, som allerede var 
indeholdt i IMD1, bør bevares. Sådanne forsikringer er som regel enkle produkter med lav 
præmie og kort varighed. Det er derfor ikke nødvendigt at medtage sådanne supplerende 
forsikringer i direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 13
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra e – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) risikoen for driftsfejl ved, tab eller 
beskadigelse af varer leveret af den 
pågældende leverandør, eller

Begrundelse

Den undtagelse for supplerende forsikringer, der dækker tab eller beskadigelse af bagage og 
andre risici i tilknytning til en rejse bestilt hos den pågældende leverandør, som allerede var 
indeholdt i IMD1, bør bevares. Sådanne forsikringer er som regel enkle produkter med lav 
præmie og kort varighed. Det er derfor ikke nødvendigt at medtage sådanne supplerende 
forsikringer i direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 14
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra e – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) tab eller beskadigelse af bagage og 
andre risici i tilknytning til en rejse bestilt 
hos den pågældende leverandør, uanset 
om forsikringen omfatter livs- eller 
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ansvarsforsikring, forudsat at dækningen 
er accessorisk i forhold til 
hoveddækningen vedrørende risici i 
tilknytning til denne rejse.

Begrundelse

Den undtagelse for supplerende forsikringer, der dækker tab eller beskadigelse af bagage og 
andre risici i tilknytning til en rejse bestilt hos den pågældende leverandør, som allerede var 
indeholdt i IMD1, bør bevares. Sådanne forsikringer er som regel enkle produkter med lav 
præmie og kort varighed. Det er derfor ikke nødvendigt at medtage sådanne supplerende 
forsikringer i direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 15
Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3 – afsnit 1

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 eller i at 
indgå sådanne aftaler eller medvirke ved 
administrationen og opfyldelsen af sådanne 
aftaler, navnlig i skadestilfælde. Udøves 
sådan virksomhed af forsikringsselskaber 
uden forsikringsformidleres medvirken, 
anses det også for forsikringsformidling.

Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3 – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) erhvervsmæssig administration af et 
forsikringsselskabs skadestilfælde eller 
skadesafregning eller taksation



AD\930817DA.doc 11/30 PE504.065v02-00

DA

Ændringsforslag 17
Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "genforsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om , foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af genforsikringsaftaler, 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 genforsikringsselskaber 
uden genforsikringsformidleres medvirken, 
anses det også for 
genforsikringsformidling.

6. "genforsikringsformidling": virksomhed, 
der består i at rådgive om, foreslå eller 
udføre det indledende arbejde i forbindelse 
med indgåelse af genforsikringsaftaler eller 
i at indgå sådanne aftaler eller medvirke 
ved administrationen og opfyldelsen af 
sådanne aftaler, navnlig i skadestilfælde. 
Udøves sådan virksomhed af 
genforsikringsselskaber uden 
genforsikringsformidleres medvirken, 
anses det også for 
genforsikringsformidling.

Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6 – afsnit 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) erhvervsmæssig administration af et 
genforsikringsselskabs skadestilfælde 
eller skadesafregning eller taksation

Ændringsforslag 19
Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

9. "rådgivning": personlige anbefalinger
til en kunde eller en potentiel kunde 
vedrørende et forsikringsprodukt enten 
efter anmodning fra kunden eller på 
forsikringsselskabets eller 
forsikringsformidlerens foranledning
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Ændringsforslag 20
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

Begrundelse

Provision kan ikke kun optjenes ved at nå mål vedrørende de forretninger, som overdrages, 
med også på grundlag af antallet af skadestilfælde fra formidlerens kunder. Definitionen bør 
omfatte alle elementer, som påvirker dette vederlag. Nogle bank-/forsikringsgrupper beregner 
provision på grundlag af krydssalg: f.eks. er provision på et realkreditlån forskelligt alt 
afhængigt af, om der sælges en livsforsikring til samme kunde. Denne praksis tilskynder 
formidleren til at sælge flere produkter samtidigt, endda selv om kunden ikke har behov for 
dem eller kunne finde et mere attraktivt tilbud et andet sted.

Ændringsforslag 21
Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 udgår
Erklæringsprocedure for accessorisk 

forsikringsformidling; erhvervsmæssig 
administration af skadestilfælde eller 

taksation
1. Registreringskravene i artikel 3 finder 
ikke anvendelse på en 
forsikringsformidler, der formidler 
forsikringer som et accessorisk aktivitet, 
forudsat at aktiviteterne opfylder følgende 
betingelser:
a) forsikringsformidleren udøver ikke 
forsikringsformidling som hovederhverv
b) forsikringsformidleren formidler kun 
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visse forsikringsprodukter, som supplerer 
et produkt eller en tjenesteydelse, og 
angiver dem tydeligt i erklæringen
c) de pågældende forsikringsprodukter 
omfatter ikke livs- eller ansvarsforsikring, 
medmindre dækningen er forbundet med 
hoveddækningen.
2. Registreringskravene i artikel 3 finder 
ikke anvendelse på forsikringsformidlere, 
hvis eneste virksomhed består i 
erhvervsmæssig administration af 
skadestilfælde eller taksation.
3. Forsikringsformidlere, som er omfattet 
af stk. 1 og 2, afgiver en erklæring til den 
kompetente myndighed i hjemlandet, 
hvorved den kompetente myndighed 
informeres om formidlerens identitet, 
adresse og erhvervsaktiviteter.
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.

Begrundelse

Med udeladelsen af erhvervsmæssig administration af skadestilfælde og skadesafregning fra 
direktivets anvendelsesområde og genindsættelsen af undtagelsen i artikel 1, stk. 2, litra e), er 
hovedformålet med erklæringsproceduren bortfaldet, og den bør derfor udgå.

Ændringsforslag 22
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikrings- og 
genforsikringsformidlere , herunder dem, 
der udøver formidling som en accessorisk 
aktivitet, personer, som varetager 
erhvervsmæssig administration af 
skadestilfælde, skadesafregning eller 
taksation, og personale i 
forsikringsselskaber, som udøver 
forsikringsformidling, skal besidde 
passende viden og kunnen som fastsat af 
formidlerens eller selskabets hjemland , 

1. Forsikrings- og genforsikringsformidlere 
og personale i forsikringsselskaber, som 
udøver forsikringsformidling, skal besidde 
passende viden og kunnen som fastsat af 
formidlerens eller selskabets hjemland, 
således at de kan varetage deres opgaver og 
opfylde deres forpligtelser tilfredsstillende.
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således at de kan varetage deres opgaver og 
opfylde deres forpligtelser tilfredsstillende, 
og dokumentere passende erhvervsmæssig 
erfaring i forhold til de komplicerede 
produkter, som de formidler .

Begrundelse

Det er vigtigt, at formidlere og personale i forsikringsselskaber har passende viden og 
kunnen, således at de kan varetage deres opgaver og opfylde deres forpligtelser 
tilfredsstillende. Det yderligere krav om at dokumentere passende erhvervsmæssig erfaring 
bør dog udgå. Ellers bliver det praktisk talt umuligt at få adgang til 
forsikringsformidlererhvervet.

Ændringsforslag 23
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. I disse 
delegerede retsakter uddybes

8. Medlemsstaterne præciserer 

Ændringsforslag 24
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. I forbindelse med den gensidige 
anerkendelse af passende viden og 
kunnen hos forsikrings- og 
genforsikringsformidlere samt de 
medarbejdere i forsikringsselskaber, som 
er beskæftiget med forsikringsformidling, 
navnlig niveauet for de faglige 
kvalifikationer, bør værtslandet acceptere 
nationale kvalifikationer på niveau 3 eller 
derover i henhold til den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer, der 
blev etableret i medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets henstilling af 
23. april 2008 om etablering af den 
europæiske referenceramme for 
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kvalifikationer for livslang læring, som 
dokumentation for, at forsikrings- eller 
genforsikringsformidleren opfylder de 
krav til viden og kunnen, som er en 
betingelse for registrering i 
overensstemmelse med dette direktiv.

Begrundelse

For at undgå opsplitning af det indre marked bør der på grundlag af den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer fastlægges minimumskrav angående viden og kunnen, der 
gælder for alle medlemsstater.

Ændringsforslag 25
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede myndigheder 
skal være enten offentlige myndigheder 
eller organer, der er anerkendt i den 
nationale lovgivning eller anerkendt af en 
offentlig myndighed, som udtrykkeligt har 
beføjelse hertil efter den nationale 
lovgivning. De må ikke være forsikrings-
eller genforsikringsselskaber.

2. De i stk. 1 omhandlede myndigheder 
skal være enten offentlige myndigheder 
eller organer, der er anerkendt i den 
nationale lovgivning eller anerkendt af en 
offentlig myndighed, som udtrykkeligt har 
beføjelse hertil efter den nationale 
lovgivning. De må ikke være forsikrings-
eller genforsikringsselskaber og heller ikke 
sammenslutninger, blandt hvis 
medlemmer der direkte eller indirekte er 
forsikrings- eller genforsikringsselskaber 
eller forsikrings- eller 
genforsikringsformidlere.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forhindre interessekonflikter mellem 
forsikringsmæglere og deres tilsynsmyndigheder og dermed at forbedre tjenesteydelsernes 
kvalitet og markedets effektivitet.

Ændringsforslag 26
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De i stk. 3 omhandlede beføjelser 
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udøves i henhold til national ret og 
omfatter mindst retten til
a) at få adgang til ethvert dokument, som 
kan være relevant for varetagelsen af 
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 gennemføre kontroller eller 
undersøgelser.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forhindre interessekonflikter mellem 
forsikringsmæglere og deres tilsynsmyndigheder og dermed at forbedre tjenesteydelsernes 
kvalitet og markedets effektivitet.

Ændringsforslag 27
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres 
hensigtsmæssige, effektive uvildige og 
uafhængige udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse 
med tvister mellem forsikringsformidlere 
og deres kunder og mellem 
forsikringsselskaber og deres kunder, hvor 

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres 
hensigtsmæssige, effektive uvildige og 
uafhængige udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer i forbindelse 
med tvister mellem forsikringsformidlere 
og forbrugere og mellem 
forsikringsselskaber og forbrugere, hvor 
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det er hensigtsmæssigt ved brug af 
eksisterende organer. Medlemsstaterne 
sikrer endvidere, at alle 
forsikringsselskaber og 
forsikringsformidlere deltager i 
procedurerne for udenretslig 
tvistbilæggelse, forudsat at følgende 
betingelser er opfyldt:

det er hensigtsmæssigt ved brug af 
eksisterende organer. Medlemsstaterne 
sikrer endvidere, at alle 
forsikringsselskaber og 
forsikringsformidlere deltager i 
procedurerne for udenretslig 
tvistbilæggelse, forudsat at følgende 
betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag 28
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 analyse og under hensyntagen 
til kundens interesser, eller

Ændringsforslag 29
Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) formidleren ikke har en kontraktlig 
forpligtelse til udelukkende at benytte et 
eller flere forsikringsselskaber og ikke yder 
rådgivning på basis af en objektiv analyse. 
I så fald skal han meddele navnene på de 
forsikringsselskaber, han kan benytte og 
faktisk benytter

(iii) formidleren ikke har en kontraktlig 
forpligtelse til udelukkende at benytte et 
eller flere forsikringsselskaber og ikke yder 
rådgivning på basis af en objektiv analyse 
og under hensyntagen til kundens 
interesser. I så fald skal han meddele 
navnene på de forsikringsselskaber, han 
kan benytte og faktisk benytter

Ændringsforslag 30
Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvis formidleren modtager et gebyr eller 
en form for provision, det samlede 
vederlag for de forsikringsprodukter, der 

f) hvis formidleren eller en af dennes 
ansatte modtager et gebyr eller en form for 
provision, beløbet eller, hvis det nøjagtige 
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tilbydes eller påtænkes, eller, hvis det 
nøjagtige beløb ikke kan gives, 
beregningsgrundlaget for hele gebyret eller 
provisionen eller kombinationen af de to

beløb ikke kan fastlægges eller kun kan 
fastlægges med en uforholdsmæssig 
indsats, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to, hvis kunden anmoder herom. 
Kunden skal oplyses om sin ret til at 
anmode om disse oplysninger

Ændringsforslag 31
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.

udgår

Begrundelse

Alt for detaljerede oplysninger kan være forvirrende for forbrugerne. Offentliggørelse af 
vederlagets størrelse og variable vederlags form og beregningsgrundlag bidrager ikke til 
forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag 32
Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

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

udgår

(a) give kunden information om beløbet 
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eller, hvis det nøjagtige beløb ikke kan 
gives, beregningsgrundlaget for gebyret 
eller provisionen eller kombinationen af 
de to, hvis kunden anmoder herom
(b) oplyse kunden om, at han har ret til at 
anmode om den information, der er 
omhandlet i litra a).

Begrundelse

Alt for detaljerede oplysninger kan være forvirrende for forbrugerne. Offentliggørelse af 
vederlagets størrelse og variable vederlags form og beregningsgrundlag bidrager ikke til 
forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag 33
Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsselskabet eller 
forsikringsformilderen skal også 
informere kunden om, hvilken form for 
variabelt vederlag selskabets eller 
formidlerens ansatte modtager for at 
formidle og administrere det pågældende 
forsikringsprodukt, og om 
beregningsgrundlaget herfor.

udgår

Begrundelse

Alt for detaljerede oplysninger kan være forvirrende for forbrugerne. Offentliggørelse af 
vederlagets størrelse og variable vederlags form og beregningsgrundlag bidrager ikke til 
forbrugerbeskyttelsen.

Ændringsforslag 34
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 

udgår
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sådanne betalinger.

Ændringsforslag 35
Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33. Disse 
delegerede retsakter skal fastsætte 
følgende:

udgår

a) passende kriterier for, hvordan kunden 
informeres om formidlerens vederlag –
herunder bundet provision, jf. stk. 1, litra 
f ) og g), og stk. 2 i denne artikel
b) passende kriterier for fastlæggelse af 
navnlig beregningsgrundlaget for hele 
gebyret eller provisionen eller 
kombinationen af de to
c) de foranstaltninger, som 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber med rimelighed kan 
forventes at træffe for at informere 
kunden om vederlaget.

Ændringsforslag 36
Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den i artikel 16, 17 og 18 
omhandlede information gives ved brug af 
et andet varigt medium end papir eller ved 
hjælp af et websted, gives kunden dog efter 
anmodning en papirudgave gratis.

3. Hvis den i artikel 16, 17 og 18 
omhandlede information gives ved brug af 
et andet varigt medium end papir eller ved 
hjælp af et websted, gives kunden dog efter 
anmodning en papirudgave gratis. Kunden 
skal oplyses om denne ret.

Ændringsforslag 37
Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de forholdsregler, som 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet har truffet i 
overensstemmelse med artikel 15, 16 og 
17 for at styre interessekonflikter, ikke er 
tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at 
kunne sikre forebyggelse af risikoen for, at 
kunders eller potentielle kunders interesser 
skades, skal forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet klart oplyse kunden 
om interessekonflikternes generelle 
karakter eller kilder, inden de påtager sig 
opgaver for kundens regning.

2. En forsikringsformidler eller et 
forsikringsselskab skal til stadighed 
opretholde og benytte effektive 
organisatoriske og administrative 
ordninger med henblik på at træffe alle 
rimelige forholdsregler til forebyggelse af,
at interessekonflikter skader kundernes 
interesser. Hvis de forholdsregler, som 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet har truffet for at styre 
interessekonflikter, ikke er tilstrækkelige til 
med rimelig sikkerhed at kunne sikre 
forebyggelse af risikoen for, at kunders 
eller potentielle kunders interesser skades, 
skal forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet klart oplyse kunden 
om interessekonflikternes generelle 
karakter eller kilder, inden de påtager sig 
opgaver for kundens regning.

Begrundelse

For at sikre, at IMD II-teksten er i tråd med MiFID II, der pålægger virksomheder at have 
udarbejdet effektive organisatoriske og administrative foranstaltninger til forebyggelse af 
interessekonflikter.

Ændringsforslag 38
Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33, som 
uddyber:

udgår

a) de forholdsregler og effektive 
organisatoriske og administrative 
foranstaltninger, forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber med rimelighed kan 
forventes at træffe for at påvise, 
forhindre, styre og oplyse om 
interessekonflikter, når de udfører 
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forsikringsformidling
b) passende kriterier for at bestemme de 
interessekonflikttyper, som kan skade 
forsikringsformidlerens eller 
forsikringsselskabets kunders eller 
potentielle kunders interesser.

Ændringsforslag 39
Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet og deres 
tjenesteydelser. Når der ydes rådgivning, 
skal det af oplysningerne fremgå, om 
rådgivningen ydes på uafhængigt grundlag, 
og om den er baseret på en generel eller en 
mere begrænset analyse af markedet, samt 
om forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet vil give kunden en 
løbende vurdering af de anbefalede 
forsikringsprodukters egnethed

a) forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet og deres 
tjenesteydelser. Når der ydes rådgivning, 
skal det af oplysningerne fremgå 
udtrykkeligt, om rådgivningen ydes på 
uafhængigt grundlag, og om den er baseret 
på en generel eller en mere begrænset 
analyse af markedet, samt om 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet regelmæssigt vil give 
kunden en aftalemæssigt tilsikret eller 
uforpligtende vurdering af de anbefalede 
forsikringsprodukters egnethed

Ændringsforslag 40
Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet meddeler kunden, at 
forsikringsrådgivningen ydes på 
uafhængigt grundlag, skal 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet:

udgår

a) vurdere et tilstrækkeligt stort antal af 
de forsikringsprodukter, der findes på 
markedet. Der skal være tale om 
forsikringsprodukter, som er 
forskelligartede med hensyn til type og 
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udstedere eller produktudbydere, og de 
må ikke være begrænset til 
forsikringsprodukter, der udstedes eller 
udbydes af enheder, som har tætte 
forbindelser med forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet, og
b) de må ikke acceptere eller modtage 
gebyrer, provisioner eller andre 
pengeydelser, der betales af tredjemand 
eller en person, der handler på 
tredjemands vegne, i forbindelse med 
leveringen af den pågældende 
tjenesteydelse til kunder.

Begrundelse

Direktivet bør ikke diskriminere bestemte aflønningssystemer, der har etableret sig på 
markedet, og som sikrer forsikringsdækning for borgerne.

Ændringsforslag 41
Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 6

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:

udgår

a) den eller de til kunden eller den 
potentielle kunde tilbudte eller leverede 
tjenesteydelsers art, idet der tages hensyn 
til transaktionernes type, genstand, 
omfang og hyppighed og
b) arten af de produkter, der tilbydes eller 
påtænkes, herunder de forskellige typer 
forsikringsprodukter.
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Ændringsforslag 42
Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet yder rådgivning, skal 
de indhente de nødvendige oplysninger om 
kundens eller den potentielle kundes 
kendskab til og erfaring på det område, 
som er relevant for den specifikke type 
produkt eller service, kundens eller den 
potentielle kundes finansielle situation og 
investeringsmål, så forsikringsformidleren 
eller forsikringsselskabet kan anbefale 
kunden eller den potentielle kunde de 
forsikringsprodukter, der egner sig for 
vedkommende.

1. Når forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet yder rådgivning, skal 
de indhente de nødvendige oplysninger om 
kundens eller den potentielle kundes 
behov, kendskab til og erfaring på det 
område, som er relevant for den specifikke 
type produkt eller service, kundens eller 
den potentielle kundes finansielle 
interesser og investeringsmål, så 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet kan anbefale kunden 
eller den potentielle kunde de 
forsikringsprodukter, der er i 
vedkommendes bedste interesse.

Ændringsforslag 43
Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Finder forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet på grundlag af de 
oplysninger modtaget i medfør af første 
afsnit, at produktet eller tjenesteydelsen 
ikke er hensigtsmæssig for kunden eller 
den potentielle kunde, advarer 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet kunden eller den 
potentielle kunde. Denne advarsel kan 
gives i et standardiseret format.

Finder forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet på grundlag af de 
oplysninger, der er blevet anmodet om i 
medfør af første afsnit, at produktet eller 
tjenesteydelsen ikke er i kundens eller den 
potentielle kundes bedste interesse, 
oplyser forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet kunden eller den 
potentielle kunde om grunden dertil. 
Denne advarsel gives i et standardiseret 
format.

Ændringsforslag 44
Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsformidleren eller 3. Forsikringsformidleren eller 



AD\930817DA.doc 25/30 PE504.065v02-00

DA

forsikringsselskabet registrerer kunden i sit 
kundekartotek med det eller de 
dokumenter, som f.eks. 
forsikringsformidlerens eller 
forsikringsselskabets og kundens aftale, 
hvori er anført parternes rettigheder og 
forpligtelser samt de øvrige betingelser, 
som gælder for forsikringsformidlerens 
eller forsikringsselskabets tjenesteydelser 
til kunden. Parternes kontraktlige 
rettigheder og forpligtelser kan medtages 
ved henvisning til andre dokumenter eller 
lovtekster.

forsikringsselskabet registrerer kunden i sit 
kundekartotek med det eller de 
dokumenter, som f.eks. 
forsikringsformidlerens eller 
forsikringsselskabets og kundens aftale, 
hvori er anført parternes rettigheder og 
forpligtelser samt de øvrige betingelser, 
som gælder for forsikringsformidlerens 
eller forsikringsselskabets tjenesteydelser 
til kunden. Parternes kontraktlige 
rettigheder og forpligtelser kan medtages 
ved henvisning til andre dokumenter eller 
lovtekster. Det således registrerede 
udleveres til kunden.

Ændringsforslag 45
Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne tillader 
forsikringsformidlere og 
forsikringsselskaber, når de udøver 
forsikringsformidling i forbindelse med 
salg, hvor der ikke ydes rådgivning, at 
fortsætte processen uden at modtage de 
oplysninger eller træffe den afgørelse, der 
er omhandlet i stk. 2, såfremt følgende 
betingelser er opfyldt:
a) forsikringsformidlingen udføres på 
kundens eller den potentielle kundes 
foranledning
b) forsikringsformidlingen vedrører 
forsikringsbaserede investeringer, som
i) kun giver investeringseksponering for 
underliggende finansielle instrumenter, 
som betragtes som ikke-komplekse i 
overensstemmelse med artikel 25, stk. 3, 
litra a), i [direktiv 2004/39/EC], eller
ii) ikke har en struktur, som gør det 
vanskeligt for kunden at forstå den 
involverede risiko
c) kunden eller den potentielle kunde er 
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blevet informeret klart om, at 
forsikringsformidleren eller 
forsikringsselskabet ikke er forpligtet til at 
vurdere, hvorvidt det tilbudte produkt er 
egnet eller hensigtsmæssigt, og at kunden 
derfor ikke er beskyttet af relevante regler 
om god forretningsskik. Denne advarsel 
kan gives i et standardiseret format.

Begrundelse

Dette ændringsforslag indfører en standard svarende til dem i MiFID II og giver dermed lige 
vilkår i forhold til ikke-forsikringsmæssige investeringsprodukter.

Ændringsforslag 46
Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 33 for at 
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:

udgår

(a) den eller de til kunden eller den 
potentielle kunde tilbudte eller leverede 
tjenesteydelsers art, idet der tages hensyn 
til transaktionernes type, genstand, 
omfang og hyppighed
(b) arten af de produkter, der tilbydes eller 
påtænkes, herunder de forskellige typer 
forsikringsprodukter.

Ændringsforslag 47
Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
administrative sanktioner og 
foranstaltninger, der kan anvendes i de 
tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, mindst 
omfatter følgende:

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
administrative sanktioner og 
foranstaltninger, der kan anvendes i de 
tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, mindst 
omfatter følgende:

a) en offentlig meddelelse, hvori nævnes 
den fysiske eller juridiske person og 
overtrædelsens art
b) en afgørelse, hvorefter det pålægges den 
fysiske eller juridiske person at bringe den 
udviste handlemåde til ophør og at afholde 
sig fra at gentage en sådan handlemåde

b) en afgørelse, hvorefter det pålægges den 
fysiske eller juridiske person at bringe den 
udviste handlemåde til ophør og at afholde 
sig fra at gentage en sådan handlemåde

c) for forsikrings- eller 
genforsikringsformidlere, inddragelse af 
formidlerens registrering i henhold til 
artikel 3

c) for forsikrings- eller 
genforsikringsformidlere, inddragelse af 
formidlerens registrering i henhold til 
artikel 3

d) et forbud mod varetagelse af hverv hos 
forsikringsformidlere eller 
genforsikringsformidlere eller i 
forsikrings- eller genforsikringsselskaber, 
som pålægges et hvilket som helst medlem 
af forsikrings- eller 
genforsikringsformidlerens eller 
forsikrings- eller genforsikringsselskabets 
ledelsesorgan eller en hvilken som helst 
anden fysisk person, der anses for at være 
ansvarlig
e) for juridiske personer, administrative 
bøder på op til 10 % af den juridiske 
persons samlede årsomsætning i det 
forudgående forretningsår; er den juridiske 
person et datterselskab af et moderselskab, 
er den relevante samlede årsomsætning den 
samlede årsomsætning, som fremgår af det 
øverste moderselskabs konsoliderede 
regnskab for det foregående forretningsår

e) for juridiske personer, administrative 
bøder på op til 8 % af den juridiske persons 
samlede årsomsætning i det forudgående 
forretningsår; er den juridiske person et 
datterselskab af et moderselskab, er den 
relevante samlede årsomsætning den 
samlede årsomsætning, som fremgår af det 
øverste moderselskabs konsoliderede 
regnskab for det foregående forretningsår

f) for fysiske personer, administrative 
bøder på op til 5 000 000 EUR eller i 
medlemsstater, hvor euroen ikke er den 
officielle valuta, den tilsvarende værdi i 
national valuta på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden.

f) for fysiske personer, administrative 
bøder på op til 3 000 000 EUR eller i 
medlemsstater, hvor euroen ikke er den 
officielle valuta, den tilsvarende værdi i 
national valuta på datoen for dette direktivs 
ikrafttræden.
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Når den fortjeneste, der er opnået ved 
overtrædelsen, kan beregnes, sikrer 
medlemsstaterne, at maksimumsbeløbet 
ikke er mindre end det dobbelte af 
fortjenestebeløbet.

Ændringsforslag 48
Forslag til direktiv
Artikel 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 34 udgår
Udøvelse af beføjelser til at vedtage 

delegerede retsakter
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.
2. De delegerede beføjelser i artikel 8, 17, 
23, 24 og 25 tillægges Kommissionen for 
en ubegrænset periode fra datoen for 
dette direktivs ikrafttræden.
3. De delegerede beføjelser i artikel 8, 17, 
23, 24 og 25 kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, 17, 23, 24 og 25 træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for 
en frist på 2 måneder fra meddelelsen af 
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den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med 2 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.
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