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PA_Legam

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος και το 
αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι 
η εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων 
σχετικά με τους αναφερθέντες τομείς, η 
πρόταση θα πρέπει να στηρίζεται στο 
άρθρο 53 παράγραφος 1 και στο άρθρο 62 
της ΣΛΕΕ. Η οδηγία αποτελεί κατάλληλο 
μέσο για να καταστεί δυνατή, όταν είναι 
αναγκαίο, η προσαρμογή των 
εκτελεστικών διατάξεων, στους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, στις 
υφιστάμενες ιδιαιτερότητες της 
συγκεκριμένης αγοράς και στο νομικό 
σύστημα κάθε κράτους μέλους. Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί 
στον συντονισμό των εθνικών κανόνων 
που αφορούν την πρόσβαση στη 
δραστηριότητα της ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης,
συμπεριλαμβανομένης της κατ’ 
επάγγελμα διαχείρισης περιπτώσεων 
ζημιών και του διακανονισμού ζημιών, 
και ως εκ τούτου βασίζεται στο άρθρο 53 
παράγραφος 1 της Συνθήκης. Επιπλέον, 
δεδομένου ότι πρόκειται για έναν τομέα 
παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
Ένωση, η παρούσα οδηγία βασίζεται 
επίσης στο άρθρο 62 της Συνθήκης.

(2) Δεδομένου ότι ο κύριος στόχος και το 
αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι 
η εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων 
σχετικά με τους αναφερθέντες τομείς, η 
πρόταση θα πρέπει να στηρίζεται στο 
άρθρο 53 παράγραφος 1 και στο άρθρο 62 
της ΣΛΕΕ. Η οδηγία αποτελεί κατάλληλο 
μέσο για να καταστεί δυνατή, όταν είναι 
αναγκαίο, η προσαρμογή των 
εκτελεστικών διατάξεων, στους τομείς που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, στις 
υφιστάμενες ιδιαιτερότητες της 
συγκεκριμένης αγοράς και στο νομικό 
σύστημα κάθε κράτους μέλους. Η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί 
στον συντονισμό των εθνικών κανόνων 
που αφορούν την πρόσβαση στη 
δραστηριότητα της ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης και, ως 
εκ τούτου, βασίζεται στο άρθρο 53 
παράγραφος 1 της Συνθήκης. Επιπλέον, 
δεδομένου ότι πρόκειται για έναν τομέα 
παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
Ένωση, η παρούσα οδηγία βασίζεται 
επίσης στο άρθρο 62 της Συνθήκης.

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να εξασφαλιστεί ότι το ίδιο 
επίπεδο προστασίας ισχύει ανεξάρτητα 
από τον δίαυλο μέσω του οποίου οι 
καταναλωτές αγοράζουν ένα ασφαλιστικό 
προϊόν, είτε άμεσα από μια ασφαλιστική 
επιχείρηση είτε έμμεσα από έναν 
διαμεσολαβητή, το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να καλύπτει 
όχι μόνο τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
αλλά και άλλους συμμετέχοντες στην 
αγορά οι οποίοι πωλούν ασφαλιστικά 
προϊόντα σε επικουρική βάση (π.χ. 
ταξιδιωτικά γραφεία και εταιρείες 
ενοικίασης αυτοκινήτων, προμηθευτές 
εμπορευμάτων που δεν πληρούν τους 
όρους για την εξαίρεση).

διαγράφεται

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στα πρόσωπα των οποίων η 
δραστηριότητα συνίσταται στο να 
επικουρούν (είτε για λογαριασμό ενός 
πελάτη ή μιας ασφαλιστικής επιχείρησης) 
στη διαχείριση και την εκτέλεση μιας 
σύμβασης ασφάλισης ή αντασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατ’ 
επάγγελμα διαχείρισης περιπτώσεων 
ζημιών ή δραστηριοτήτων εκτίμησης ή 
διακανονισμού ζημιών.

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στα πρόσωπα των οποίων η 
δραστηριότητα συνίσταται στο να 
επικουρούν (είτε για λογαριασμό ενός 
πελάτη ή μιας ασφαλιστικής επιχείρησης) 
στη διαχείριση και την εκτέλεση μιας 
σύμβασης ασφάλισης ή αντασφάλισης.

Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στα πρόσωπα που ασκούν 

(12) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στα πρόσωπα που ασκούν 
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άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, όπως 
π.χ. οι φοροτεχνικοί ή οι λογιστές, τα 
οποία παρέχουν περιστασιακά συμβουλές 
για ασφαλιστικά θέματα στο πλαίσιο αυτής 
της άλλης επαγγελματικής 
δραστηριότητας, ούτε θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε απλή παροχή 
πληροφοριών γενικής φύσεως σχετικά με 
ασφαλιστικά προϊόντα, εφόσον η 
δραστηριότητα αυτή δεν αποσκοπεί στην 
παροχή βοήθειας προς τον πελάτη κατά τη 
σύναψη ή την εκτέλεση ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής σύμβασης.

άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, όπως 
π.χ. οι φοροτεχνικοί ή οι λογιστές, τα 
οποία παρέχουν περιστασιακά συμβουλές 
για ασφαλιστικά θέματα στο πλαίσιο αυτής 
της άλλης επαγγελματικής 
δραστηριότητας, ούτε θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε απλή παροχή 
πληροφοριών γενικής φύσεως σχετικά με 
ασφαλιστικά προϊόντα, εφόσον η 
δραστηριότητα αυτή δεν αποσκοπεί ούτε
στην παροχή βοήθειας προς τον πελάτη 
κατά τη σύναψη ή την εκτέλεση 
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής 
σύμβασης, ούτε στην κατ' επάγγελμα 
διαχείριση περιπτώσεων ζημιών μιας 
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής 
επιχείρησης, ούτε στην εκτίμηση και το 
διακανονισμό ζημιών.

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζουν τις απαιτήσεις εγγραφής στο 
μητρώο για τους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές που ασκούν την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε σχέση με 
ορισμένα είδη συμβάσεων ασφάλισης σε 
επικουρική βάση ή με την κατ’ επάγγελμα 
διαχείριση περιπτώσεων ζημιών, την 
εκτίμηση και τον διακανονισμό ζημιών, 
υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 
ως προς τις γνώσεις, την ικανότητα και 
την καλή φήμη και τις συναφείς 
απαιτήσεις πληροφοριών και τις 
απαιτήσεις επαγγελματικής δεοντολογίας, 
και ότι έχει υποβληθεί δήλωση 
δραστηριότητας στην αρμόδια αρχή.

διαγράφεται
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Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και 
επάρκειας των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 
των υπαλλήλων των ασφαλιστικών 
εταιρειών που εμπλέκονται άμεσα στις 
δραστηριότητες προετοιμασίας της 
πώλησης, κατά τη διάρκεια της πώλησης 
και μετά την πώληση ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. Ως εκ τούτου, οι 
επαγγελματικές γνώσεις του 
διαμεσολαβητή, των υπαλλήλων των 
άμεσων ασφαλιστών και των εταιρειών 
ενοικίασης αυτοκινήτων και των 
ταξιδιωτικών γραφείων, καθώς και οι 
επαγγελματικές γνώσεις των προσώπων 
που ασκούν τις δραστηριότητες της 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών, 
εκτίμησης ή διακανονισμού ζημιών θα
πρέπει να αντιστοιχεί με το επίπεδο της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων 
αυτών. Θα πρέπει να διασφαλίζεται 
συνεχής εκπαίδευση.

(22) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και 
επάρκειας των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και 
των υπαλλήλων των ασφαλιστικών 
εταιρειών που εμπλέκονται άμεσα στις 
δραστηριότητες προετοιμασίας της 
πώλησης, κατά τη διάρκεια της πώλησης 
και μετά την πώληση ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων. Ως εκ τούτου, οι 
επαγγελματικές γνώσεις των
διαμεσολαβητών και των υπαλλήλων των 
άμεσων ασφαλιστών πρέπει να τους 
επιτρέπουν να εκτελούν τις εργασίες τους 
και να ασκούν τα καθήκοντά τους 
επαρκώς. Θα πρέπει να διασφαλίζεται 
συνεχής εκπαίδευση.

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για τον μετριασμό των συγκρούσεων 
συμφερόντων μεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή ενός ασφαλιστικού προϊόντος,
είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής 
δημοσιοποίηση της αμοιβής των 
διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων.
Κατά συνέπεια, για τα προϊόντα 
ασφάλισης ζωής, ο διαμεσολαβητής και ο 
υπάλληλος του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή ή της ασφαλιστικής 
επιχείρησης θα πρέπει να υποχρεούνται 

διαγράφεται
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να ενημερώνουν τον πελάτη σχετικά με 
τις αποδοχές τους, πριν από την πώληση.
Για τα άλλα ασφαλιστικά προϊόντα, για 
μεταβατική περίοδο 5 ετών, ο πελάτης 
πρέπει να ενημερώνεται για το δικαίωμά 
του να απαιτεί τις πληροφορίες αυτές, οι 
οποίες πρέπει να του παρέχονται κατόπιν 
αιτήσεως.

Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Προκειμένου ο πελάτης να διαθέτει 
συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τις 
υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
που του παρέχονται, ανεξάρτητα από το 
αν ο πελάτης αγοράζει μέσω 
διαμεσολαβητή ή απευθείας από την 
ασφαλιστική επιχείρηση, και για να 
αποφεύγεται η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, ενθαρρύνοντας τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις να πωλούν 
απευθείας στους πελάτες και όχι μέσω 
διαμεσολαβητών, προκειμένου να 
αποφεύγονται απαιτήσεις πληροφόρησης, 
οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα πρέπει 
επίσης να υποχρεούνται να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές 
στους πελάτες με τους οποίους 
ασχολούνται άμεσα στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σχετικά με την αμοιβή 
που εισπράττουν για την πώληση των 
ασφαλιστικών προϊόντων.

διαγράφεται

Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Προκειμένου να επιτευχθούν οι διαγράφεται
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στόχοι της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης σχετικά με τις 
λεπτομέρειες που αφορούν τις έννοιες των 
επαρκών γνώσεων και ικανοτήτων του 
διαμεσολαβητή, τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων, τις 
υποχρεώσεις του κώδικα δεοντολογίας 
όσον αφορά τις δέσμες επενδυτικών 
ασφαλιστικών προϊόντων λιανικής και τις 
διαδικασίες και τα έντυπα για τη 
διαβίβαση πληροφοριών σε σχέση με τις 
κυρώσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες 
διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, όταν προετοιμάζει και 
συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Μέσω των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με τα άρθρα 290 και 
291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τα 
άρθρα 10 έως 15 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση 
Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών 
Συντάξεων), η Επιτροπή θα πρέπει να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο [8] σχετικά 
με τις έννοιες των επαρκών γνώσεων και 
ικανοτήτων του διαμεσολαβητή, στα 

(52) Σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 15 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 
για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής 
Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 
Επαγγελματικών Συντάξεων), η Επιτροπή 
θα πρέπει να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά 
πρότυπα, όπως προβλέπεται στο άρθρο
[31] σχετικά με τις διαδικασίες και τα 
έντυπα για τη διαβίβαση πληροφοριών σε 
σχέση με τις κυρώσεις. Τα εν λόγω 
εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να 
καταρτισθούν υπό μορφή σχεδίου από την 
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άρθρα [17και 23] σχετικά με τη 
διαχείριση των συγκρούσεων 
συμφερόντων και στα άρθρα [24 και 25] 
σχετικά με τις υποχρεώσεις του κώδικα 
δεοντολογίας όσον αφορά τις δέσμες 
επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων 
λιανικής, καθώς και εκτελεστικά τεχνικά 
πρότυπα, όπως προβλέπεται στο άρθρο
[30] σχετικά με τις διαδικασίες και τα 
έντυπα για τη διαβίβαση πληροφοριών σε 
σχέση με τις κυρώσεις. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις και τα
εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να 
καταρτισθούν υπό μορφή σχεδίου από την 
ΕΑΑΕΣ.

ΕΑΑΕΣ.

Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει
κανόνες όσον αφορά την ανάληψη και 
άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων 
της κατ’ επάγγελμα διαχείρισης 
περιπτώσεων ζημιών και του 
διακανονισμού ζημιών, από φυσικά και 
νομικά πρόσωπα τα οποία είναι 
εγκατεστημένα ή επιθυμούν να είναι 
εγκατεστημένα σε κράτος μέλος.

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες 
όσον αφορά την ανάληψη και άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης από 
φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι 
εγκατεστημένα ή επιθυμούν να είναι 
εγκατεστημένα σε κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Η υπαγωγή των δραστηριοτήτων της κατ’ επάγγελμα διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών και του 
διακανονισμού ζημιών στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας δεν είναι δικαιολογημένη. Οι 
δραστηριότητες αυτές δεν συναρτώνται με την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων και δεν 
μπορούν να θεωρηθούν ως δραστηριότητες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Εξάλλου, οι 
δραστηριότητες αυτές ρυθμίζονται ήδη επαρκώς από την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική
προς τα αγαθά που παρέχονται από 
οποιονδήποτε προμηθευτή, εφόσον η εν 
λόγω ασφάλιση καλύπτει τον κίνδυνο 
βλάβης, απώλειας ή ζημίας των αγαθών 
που παρέχει ο προμηθευτής αυτός ·

(ε) η ασφάλιση είναι συμπληρωματική
προς το προϊόν ή την υπηρεσία που 
παρέχεται από οποιονδήποτε προμηθευτή, 
εφόσον η εν λόγω ασφάλιση καλύπτει:

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση για συμπληρωματικές ασφαλίσεις που καλύπτουν τη ζημία ή απώλεια των 
αποσκευών και άλλους κινδύνους που σχετίζονται με το ταξίδι για το οποίο έγινε κράτηση από 
τον προμηθευτή αυτόν, η οποία περιλαμβανόταν ήδη στην IMD1, πρέπει να διατηρηθεί. Οι 
ασφαλίσεις αυτές αποτελούν συνήθως απλά προϊόντα με χαμηλό ασφάλιστρο και βραχεία 
διάρκεια. Η υπαγωγή των συμπληρωματικών αυτών ασφαλίσεων στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας δεν είναι συνεπώς απαραίτητη.

Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – στοιχείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας ή ζημίας 
αγαθών που παρέχει ο προμηθευτής 
αυτός, ή

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση για συμπληρωματικές ασφαλίσεις που καλύπτουν τη ζημία ή απώλεια των 
αποσκευών και άλλους κινδύνους που σχετίζονται με το ταξίδι για το οποίο έγινε κράτηση από 
τον προμηθευτή αυτόν, η οποία περιλαμβανόταν ήδη στην IMD1, πρέπει να διατηρηθεί. Οι 
ασφαλίσεις αυτές αποτελούν συνήθως απλά προϊόντα με χαμηλό ασφάλιστρο και βραχεία 
διάρκεια. Η υπαγωγή των συμπληρωματικών αυτών ασφαλίσεων στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας δεν είναι συνεπώς απαραίτητη.

Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε – στοιχείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τη ζημία ή απώλεια των αποσκευών 
και τους άλλους κινδύνους που 
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σχετίζονται με ταξίδι για το οποίο έγινε 
κράτηση από τον προμηθευτή αυτόν, 
ακόμη και αν η ασφάλιση καλύπτει 
ασφάλιση ζωής ή κινδύνους αστικής 
ευθύνης, υπό τον όρο ότι η κάλυψη αυτή 
είναι παρεπόμενη προς την κυρία κάλυψη 
που αφορά τους κινδύνους που 
σχετίζονται με το ταξίδι·

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση για συμπληρωματικές ασφαλίσεις που καλύπτουν τη ζημία ή απώλεια των 
αποσκευών και άλλους κινδύνους που σχετίζονται με το ταξίδι για το οποίο έγινε κράτηση από 
τον προμηθευτή αυτόν, η οποία περιλαμβανόταν ήδη στην IMD1, πρέπει να διατηρηθεί. Οι 
ασφαλίσεις αυτές αποτελούν συνήθως απλά προϊόντα με χαμηλό ασφάλιστρο και βραχεία 
διάρκεια. Η υπαγωγή των συμπληρωματικών αυτών ασφαλίσεων στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας δεν είναι συνεπώς απαραίτητη.

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) η κατ’ επάγγελμα διαχείριση των 
αξιώσεων μιας ασφαλιστικής εταιρίας 
καθώς και ο διακανονισμός ζημιών και η 
εκτίμηση των ζημιών από 
εμπειρογνώμονα·

Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. ως «αντασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συμβουλών, πρότασης, προπαρασκευής
σύναψης συμβάσεων αντασφάλισης, ή
σύναψής τους ή οι δραστηριότητες 
παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και 
την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, 
ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του 
ασφαλιστικού κινδύνου. Οι 
δραστηριότητες αυτές θεωρούνται επίσης 
ως αντασφαλιστική διαμεσολάβηση όταν 
αναλαμβάνονται από αντασφαλιστική 
επιχείρηση χωρίς την παρέμβαση 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) η κατ’ επάγγελμα διαχείριση των 
αξιώσεων μιας αντασφαλιστικής εταιρίας 
καθώς και ο διακανονισμός ζημιών και η 
εκτίμηση των ζημιών από 
εμπειρογνώμονα·
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Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

9. ως «συμβουλή» νοείται η παροχή
προσωπικών συστάσεων σε πραγματικό ή 
δυνητικό πελάτη σχετικά με ασφαλιστικό 
προϊόν, είτε κατόπιν αιτήματός του είτε με 
πρωτοβουλία της ασφαλιστικής 
επιχείρησης ή του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή·

Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Προμήθειες μπορεί να προκύψουν όχι μόνο από την επίτευξη στόχων που αφορούν 
επιχειρηματικές πράξεις, αλλά και από τον αριθμό των αξιώσεων αποζημίωσης που 
υποβάλλουν οι πελάτες του διαμεσολαβητή. Ο ορισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα 
στοιχεία που επηρεάζουν την εν λόγω αμοιβή. Ορισμένοι τραπεζικοί- ασφαλιστικοί όμιλοι 
υπολογίζουν τις προμήθειες βάσει πρακτικών διασταυρούμενων πωλήσεων: π.χ. η προμήθεια 
που επιβάλλεται σε υποθήκη διαφέρει ανάλογα με το αν στον ίδιο πελάτη πωληθεί και ασφάλεια 
ζωής. Η πρακτική αυτή ενθαρρύνει τον διαμεσολαβητή να προβαίνει σε ταυτόχρονη πώληση 
αρκετών προϊόντων, ακόμα και αν ο πελάτης δεν τα χρειάζεται ή θα μπορούσε να βρει 
ελκυστικότερη λύση αλλού.

Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 διαγράφεται
Διαδικασία δήλωσης για την παροχή 

υπηρεσιών επικουρικής ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, υπηρεσιών κατ’ 

επάγγελμα διαχείρισης περιπτώσεων 
ζημιών ή εκτίμησης ζημιών

1. Οι απαιτήσεις εγγραφής του άρθρου 3 
δεν εφαρμόζονται σε ασφαλιστικό 
διαμεσολαβητή που ασκεί 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης σε επικουρική βάση, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητές 
του πληρούν όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα 
του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή δεν 
είναι η ασφαλιστική διαμεσολάβηση·
(β) ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ενεργεί ως διαμεσολαβητής μόνο για 
ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα που 
συμπληρώνουν ένα προϊόν ή μια 
υπηρεσία και προσδιορίζει τα προϊόντα 
αυτά σαφώς στη δήλωση·
(γ) τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν 
καλύπτουν την ασφάλιση ζωής ή τους 
κινδύνους αστικής ευθύνης, εκτός αν η εν 
λόγω κάλυψη είναι παρεπόμενη στην 
κύρια κάλυψη.
2. Οι απαιτήσεις εγγραφής του άρθρου 3 
δεν εφαρμόζονται στους ασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές των οποίων η μόνη 
δραστηριότητα είναι η κατ’ επάγγελμα 
διαχείριση περιπτώσεων ζημιών ή η 
παροχή υπηρεσιών εκτίμησης ζημιών.
3. Κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ο 
οποίος υπόκειται στις παραγράφους 1 και 
2 του παρόντος άρθρου υποβάλλει στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
καταγωγής του δήλωση με την οποία 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή για την 
ταυτότητά του, τη διεύθυνσή του και τις 
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επαγγελματικές του δραστηριότητες.
4. Οι διαμεσολαβητές που υπόκεινται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου υπόκεινται στις διατάξεις των 
κεφαλαίων Ι, ΙΙΙ, IV, V, VIII και IX, 
καθώς και στα άρθρα 15 και 16 της 
παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Με τον αποκλεισμό των δραστηριοτήτων της κατ’ επάγγελμα διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών 
και διακανονισμού ζημιών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και την επαναφορά της 
εξαίρεσης στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε), η διαδικασία δήλωσης στερείται του κύριου 
σκοπού της και πρέπει συνεπώς να διαγραφεί.

Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί
διαμεσολαβητές , συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που ασκούν τις εν λόγω 
δραστηριότητες επικουρικά, των 
προσώπων που ασκούν τις 
δραστηριότητες της κατ’ επάγγελμα 
διαχείρισης περιπτώσεων ζημιών, 
διακανονισμού και εκτίμησης ζημιών, και 
των μελών του προσωπικού των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης κατέχουν επαρκείς 
γνώσεις και ικανότητες, όπως καθορίζεται 
από το κράτος μέλος καταγωγής του
διαμεσολαβητή ή της επιχείρησης, για την 
εκτέλεση των εργασιών τους και την 
άσκηση των καθηκόντων τους επαρκώς, 
αποδεικνύοντας κατάλληλη 
επαγγελματική πείρα σχετική με την 
πολυπλοκότητα των προϊόντων των 
οποίων διασφαλίζουν τη διαμεσολάβηση .

1. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί
διαμεσολαβητές και τα μέλη του 
προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης κατέχουν 
επαρκείς γνώσεις και ικανότητες, όπως 
καθορίζεται από το κράτος μέλος 
καταγωγής του διαμεσολαβητή ή της 
επιχείρησης, για την εκτέλεση των 
εργασιών τους και την άσκηση των 
καθηκόντων τους επαρκώς.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να κατέχουν οι διαμεσολαβητές και τα μέλη του προσωπικού των 
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ασφαλιστικών επιχειρήσεων επαρκείς γνώσεις και ικανότητες για την εκτέλεση των εργασιών 
τους κατά τρόπο επαρκή. Η πρόσθετη απαίτηση της απόδειξης κατάλληλης επαγγελματικής 
πείρας πρέπει ωστόσο να διαγραφεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόσβαση στο επάγγελμα του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή θα καθίστατο ουσιαστικά αδύνατη.

Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν

8. Τα κράτη μέλη διευκρινίζουν:

Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a. Κατά την αμοιβαία αναγνώριση των 
κατάλληλων γνώσεων και ικανοτήτων 
του ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή, καθώς και των μελών 
του προσωπικού των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που ασκούν 
δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης, ιδίως όσον αφορά το 
επίπεδο των επαγγελματικών προσόντων, 
τα κράτη μέλη υποδοχής αποδέχονται 
εθνικά προσόντα που είναι πιστοποιημένα 
στο επίπεδο 3 ή παραπάνω με βάση το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων για τη διά 
βίου μάθηση που καθιερώθηκε δυνάμει 
της σύστασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2008, ως απόδειξη ότι 
ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής πληροί τις απαιτήσεις 
γνώσεων και ικανοτήτων οι οποίες 
αποτελούν προϋπόθεση για την εγγραφή 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς, πρέπει να θεσπιστούν 
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις γνώσεις και τις ικανότητες που ισχύουν σε όλα τα κράτη 
μέλη, με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων.

Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 είναι είτε δημόσιες αρχές 
είτε οργανισμοί που αναγνωρίζονται από 
το εθνικό δίκαιο ή από δημόσιες αρχές 
ρητώς εξουσιοδοτημένες προς τούτο από 
το εθνικό δίκαιο. Δεν είναι ασφαλιστικές ή 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

2. Οι αρχές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 είναι είτε δημόσιες αρχές 
είτε οργανισμοί που αναγνωρίζονται από 
το εθνικό δίκαιο ή από δημόσιες αρχές 
ρητώς εξουσιοδοτημένες προς τούτο από 
το εθνικό δίκαιο. Δεν είναι ασφαλιστικές ή 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ενώσεις, 
στα μέλη των οποίων περιλαμβάνονται 
άμεσα ή έμμεσα ασφαλιστικές ή 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή 
ασφαλιστικοί ή αντασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές.

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των αρχών εποπτείας αυτών, ενισχύοντας έτσι την ποιότητα 
των υπηρεσιών και την αποδοτικότητα της αγοράς.

Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των αρχών εποπτείας αυτών, ενισχύοντας έτσι την ποιότητα 
των υπηρεσιών και την αποδοτικότητα της αγοράς.

Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων, αποτελεσματικών, 
αμερόληπτων και ανεξάρτητων 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών για την εξώδικη επίλυση 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των καταναλωτών, 
καθώς και μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και των καταναλωτών, 
χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ήδη 
υφιστάμενους φορείς. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι όλες οι 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
θέσπιση κατάλληλων, αποτελεσματικών, 
αμερόληπτων και ανεξάρτητων 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγών για την εξώδικη επίλυση 
διαφορών μεταξύ των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών και των καταναλωτών, 
καθώς και μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων και των καταναλωτών, 
χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, ήδη 
υφιστάμενους φορείς. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επίσης ότι όλες οι 
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ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
συμμετέχουν στις διαδικασίες για την 
εξώδικη επίλυση των διαφορών, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές 
συμμετέχουν στις διαδικασίες για την 
εξώδικη επίλυση των διαφορών, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης 
ανάλυσης, ή

θ) παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης 
ανάλυσης λαμβάνοντας υπόψη το 
συμφέρον του πελάτη, ή

Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) δεν έχει συμβατική υποχρέωση να 
ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης αποκλειστικά με μία ή 
περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
και δεν παρέχει συμβουλές βάσει 
αμερόληπτης ανάλυσης. Στην περίπτωση 
αυτή, τον ενημερώνει για τις επωνυμίες 
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις 
οποίες δύναται να ασκεί και όντως ασκεί 
επιχειρηματικές δραστηριότητες·

(iii) δεν έχει συμβατική υποχρέωση να 
ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης αποκλειστικά με μία ή 
περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
και δεν παρέχει συμβουλές βάσει
αμερόληπτης ανάλυσης λαμβάνοντας 
υπόψη το συμφέρον του πελάτη. Στην 
περίπτωση αυτή, τον ενημερώνει για τις 
επωνυμίες των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων με τις οποίες δύναται να 
ασκεί και όντως ασκεί επιχειρηματικές 
δραστηριότητες·

Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) αν ο διαμεσολαβητής θα λάβει αμοιβή 
ή προμήθεια κάθε είδους, το πλήρες ποσό

στ) αν ο διαμεσολαβητής, ή οποιοσδήποτε 
υπάλληλός του θα λάβει αμοιβή ή 
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της αμοιβής όσον αφορά τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που παρέχονται ή προτείνονται 
ή, στην περίπτωση που το ακριβές ποσό 
δεν είναι δυνατόν να δοθεί, τη βάση 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή τον συνδυασμό και των 
δύο·

προμήθεια κάθε είδους, το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ποσό δεν είναι δυνατόν 
να δοθεί ή είναι δυνατόν να δοθεί μόνο με 
δυσανάλογες προσπάθειες, τη βάση 
υπολογισμού της αμοιβής ή της 
προμήθειας ή τον συνδυασμό των δύο, αν 
το ζητήσει ο πελάτης· Ο πελάτης πρέπει 
να ενημερώνεται σχετικά με το δικαίωμά 
του να ζητεί τις εν λόγω πληροφορίες.

Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι υπερβολικά λεπτομερείς πληροφορίες μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στους καταναλωτές.
Στοιχεία σχετικά με το ποσό της αμοιβής καθώς και σχετικά με το χαρακτήρα και τη βάση του 
υπολογισμού κάθε αμοιβής δεν συμβάλλουν στην προστασία του πελάτη.

Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1 στοιχείο στ), για περίοδο πέντε ετών 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, ο διαμεσολαβητής 
ασφαλιστικών συμβάσεων, πλην των 
συμβάσεων που υπάγονται σε μια από τις 

διαγράφεται
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κατηγορίες που καθορίζονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, 
ενημερώνει τον πελάτη, πριν από τη 
σύναψη κάθε ασφαλιστικής σύμβασης, αν 
ο διαμεσολαβητής αμείβεται με αμοιβή ή 
προμήθεια,
α) αναφέρει στον πελάτη το ποσό ή, στην 
περίπτωση που το ακριβές ποσό δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί, τη βάση υπολογισμού 
της αμοιβής ή της προμήθειας ή τον 
συνδυασμό των δύο, αν το ζητήσει ο 
πελάτης·
(β) ενημερώνει τον πελάτη για το 
δικαίωμά του να ζητήσει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο στοιχείο α).

Αιτιολόγηση

Οι υπερβολικά λεπτομερείς πληροφορίες μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στους καταναλωτές.
Στοιχεία σχετικά με το ποσό της αμοιβής καθώς και σχετικά με το χαρακτήρα και τη βάση του 
υπολογισμού κάθε αμοιβής δεν συμβάλλουν στην προστασία του πελάτη.

Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ενημερώνει επίσης τον πελάτη σχετικά με 
τη φύση και τη βάση υπολογισμού κάθε 
μεταβλητής αμοιβής που λαμβάνεται από 
κάθε υπάλληλό του για τη διανομή και τη 
διαχείριση του εν λόγω ασφαλιστικού 
προϊόντος.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι υπερβολικά λεπτομερείς πληροφορίες μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στους καταναλωτές.
Στοιχεία σχετικά με το ποσό της αμοιβής καθώς και σχετικά με το χαρακτήρα και τη βάση του 
υπολογισμού κάθε αμοιβής δεν συμβάλλουν στην προστασία του πελάτη.
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Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 33. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις διευκρινίζουν:

διαγράφεται

α) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό του τρόπου γνωστοποίησης 
της αμοιβής του διαμεσολαβητή -
συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης 
προμήθειας - στον πελάτη, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία 
στ) και ζ) και στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου·
(β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό, ιδίως, της βάσης 
υπολογισμού του συνόλου της αμοιβής ή 
της προμήθειας ή του συνδυασμού των 
δύο·
(γ) τα μέτρα που εύλογα μπορεί να 
αναμένεται ότι θα λαμβάνουν οι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις για να 
γνωστοποιούν την αμοιβή τους στον 
πελάτη.
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Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ωστόσο, όταν οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 16, 17 και 18 
παρέχονται σε σταθερό υπόθεμα πλην του 
χαρτιού ή μέσω δικτυακού τόπου, 
παρέχεται στον πελάτη έντυπο αντίγραφο 
κατόπιν αιτήσεως και δωρεάν.

3. Ωστόσο, όταν οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 16, 17 και 18 
παρέχονται σε σταθερό υπόθεμα πλην του 
χαρτιού ή μέσω δικτυακού τόπου, 
παρέχεται στον πελάτη έντυπο αντίγραφο 
κατόπιν αιτήσεως και δωρεάν. Ο πελάτης 
πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με το εν 
λόγω δικαίωμα.

Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν τα μέτρα που λαμβάνονται από τον 
ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση, σύμφωνα με τα 
άρθρα 15, 16 και 17, δεν επαρκούν για να 
διασφαλιστεί, με εύλογη βεβαιότητα, η 
πρόληψη των κίνδυνων να θιγούν τα 
συμφέροντα των πελατών και των 
δυνητικών πελατών λόγω των 
συγκρούσεων συμφερόντων, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση γνωστοποιεί 
σαφώς στον πελάτη τη γενική φύση ή τις 
πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων 
προτού αναλάβει να ασκήσει 
δραστηριότητες για λογαριασμό του.

2. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση διατηρεί και 
εφαρμόζει αποτελεσματικές οργανωτικές 
και διοικητικές ρυθμίσεις με σκοπό να 
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την 
αποτροπή των συγκρούσεων 
συμφερόντων, ώστε να μην επηρεαστούν 
δυσμενώς τα συμφέροντα των πελατών 
του/της. Όταν τα μέτρα που λαμβάνονται 
από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση δεν επαρκούν για 
να διασφαλιστεί, με εύλογη βεβαιότητα, η 
πρόληψη των κίνδυνων να θιγούν τα 
συμφέροντα των πελατών και των 
δυνητικών πελατών λόγω των 
συγκρούσεων συμφερόντων, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση γνωστοποιεί 
σαφώς στον πελάτη τη γενική φύση ή τις 
πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων 
προτού αναλάβει να ασκήσει 
δραστηριότητες για λογαριασμό του.
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το κείμενο της IMD II ευθυγραμμίζεται με εκείνο της MiFID 
II, που ζητεί από τις εταιρείες να διαθέτουν αποτελεσματικές οργανωτικές και διοικητικές 
ρυθμίσεις για την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων.

Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 33, που 
διευκρινίζουν:

διαγράφεται

α) τα μέτρα και τις αποτελεσματικές 
οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις 
που μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι θα 
λάβουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές
και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τον 
εντοπισμό, την πρόληψη, τη διαχείριση 
και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συμφερόντων κατά την άσκηση 
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης·
(β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των μορφών σύγκρουσης 
συμφερόντων, των οποίων η ύπαρξη θα 
μπορούσε να αποβεί επιζήμια για τα 
συμφέροντα των πελατών ή των 
δυνητικών πελατών του ασφαλιστικού 
διαμεσολαβητή ή της ασφαλιστικής 
επιχείρησης.

Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση και τις υπηρεσίες 
τους. Κατά την παροχή συμβουλών, οι 
πληροφορίες προσδιορίζουν αν οι 

α) τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση και τις υπηρεσίες 
τους. Κατά την παροχή συμβουλών, οι 
πληροφορίες προσδιορίζουν ρητά αν οι 
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συμβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη 
βάση και αν στηρίζονται σε ευρεία ή πιο 
περιορισμένη ανάλυση της αγοράς και 
αναφέρουν εάν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση θα διαθέσει στον πελάτη
διαρκή αξιολόγηση της καταλληλότητας 
του ασφαλιστικού προϊόντος που 
συστήνεται στον πελάτη·

συμβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη 
βάση και αν στηρίζονται σε ευρεία ή πιο 
περιορισμένη ανάλυση της αγοράς και 
αναφέρουν εάν ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση θα διαθέσει στον πελάτη
συμβατικά εγγυημένη ή μη δεσμευτική 
περιοδική αξιολόγηση της 
καταλληλότητας του ασφαλιστικού 
προϊόντος που συστήνεται στον πελάτη·

Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής 
ή η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει 
τον πελάτη ότι παρέχονται ασφαλιστικές 
συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση, ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση:

διαγράφεται

α) αξιολογεί επαρκώς μεγάλο αριθμό 
ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά. Τα ασφαλιστικά προϊόντα 
διαφοροποιούνται ως προς τον τύπο και 
τους εκδότες τους ή τους παρόχους των 
προϊόντων και δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται στα ασφαλιστικά προϊόντα 
που εκδίδονται ή παρέχονται από 
οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με 
τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ή την 
ασφαλιστική επιχείρηση· και
(β) δεν αποδέχεται ή δεν λαμβάνει 
αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά 
οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται 
από τρίτον ή από πρόσωπο που ενεργεί 
για λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την 
παροχή της υπηρεσίας προς τους 
πελάτες.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πρέπει να κάνει διακρίσεις όσον αφορά συγκεκριμένα συστήματα αμοιβής που 
έχουν καθιερωθεί στην αγορά και που εξασφαλίζουν ασφαλιστική κάλυψη στους πολίτες.
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Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) τη φύση της υπηρεσίας ή των 
υπηρεσιών που προσφέρονται ή 
παρέχονται στον πελάτη ή στον δυνητικό 
πελάτη, λαμβανομένων υπόψη του είδους, 
του αντικειμένου, του όγκου και της 
συχνότητας των συναλλαγών· και
(β) τη φύση των προϊόντων που 
προσφέρονται ή προτείνονται, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων 
τύπων ασφαλιστικών προϊόντων.

Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει 
συμβουλές, οφείλει να αντλεί τις αναγκαίες 
πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και 
την πείρα του πελάτη ή του δυνητικού 
πελάτη στον σχετικό τομέα του 
συγκεκριμένου τύπου προϊόντος ή 
υπηρεσίας, καθώς και σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση και τους 
επενδυτικούς στόχους του πελάτη ή του 

1. Όταν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή 
η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει 
συμβουλές, οφείλει να αντλεί τις αναγκαίες 
πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες, τις
γνώσεις και την πείρα του πελάτη ή του 
δυνητικού πελάτη στον σχετικό τομέα του 
συγκεκριμένου τύπου προϊόντος ή 
υπηρεσίας, καθώς και σχετικά με το 
χρηματοοικονομικό συμφέρον και τους 
επενδυτικούς στόχους του πελάτη ή του 
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δυνητικού πελάτη, βάσει των οποίων θα 
πρέπει να του συστήσει τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που είναι κατάλληλα για την 
περίπτωσή του.

δυνητικού πελάτη, βάσει των οποίων θα 
πρέπει να του συστήσει τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που εξυπηρετεί το βέλτιστο
συμφέρον του.

Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει, βάσει των 
πληροφοριών που έχει λάβει σύμφωνα με 
το προηγούμενο εδάφιο, ότι το προϊόν ή η 
υπηρεσία δεν είναι κατάλληλη/ο για τον
πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη, οφείλει να 
τον προειδοποιήσει περί τούτου. Η 
προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται 
σε τυποποιημένη μορφή.

Εάν ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει, βάσει των 
πληροφοριών που έχει ζητήσει σύμφωνα 
με το προηγούμενο εδάφιο, ότι το προϊόν ή 
η υπηρεσία δεν εξυπηρετεί το βέλτιστο 
συμφέρον του πελάτη ή του δυνητικού
πελάτη, οφείλει να τον ενημερώσει για 
τους σχετικούς λόγους. Η προειδοποίηση 
αυτή παρέχεται σε τυποποιημένη μορφή.

Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση τηρεί αρχείο όπου 
περιλαμβάνονται το ή τα έγγραφα, όπως 
μια σύμβαση που έχει συναφθεί κατόπιν 
συμφωνίας μεταξύ του πελάτη και του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης και που 
αναφέρει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των μερών, καθώς και τους 
άλλους όρους υπό τους οποίους ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση θα παρέχει 
υπηρεσίες στον πελάτη. Τα δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις των μερών μπορούν να 
ορίζονται με αναφορά σε άλλα έγγραφα ή 
νομικά κείμενα.

3. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση τηρεί αρχείο όπου 
περιλαμβάνονται το ή τα έγγραφα, όπως 
μια σύμβαση που έχει συναφθεί κατόπιν 
συμφωνίας μεταξύ του πελάτη και του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης και που 
αναφέρει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των μερών, καθώς και τους 
άλλους όρους υπό τους οποίους ο 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση θα παρέχει 
υπηρεσίες στον πελάτη. Τα δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις των μερών μπορούν να 
ορίζονται με αναφορά σε άλλα έγγραφα ή 
νομικά κείμενα. Το εν λόγω αρχείο πρέπει 
να παρέχεται υποχρεωτικά στον πελάτη.
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Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όταν ασκούν 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση σε σχέση με 
πωλήσεις για τις οποίες δεν δίδονται 
συμβουλές, να το κάνουν ακόμα και αν 
δεν έχουν λάβει τις πληροφορίες ή δεν 
έχουν προβεί στην κρίση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 2, με την προϋπόθεση 
ότι πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
α) η δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης ασκείται με 
πρωτοβουλία του πελάτη ή του δυνητικού 
πελάτη·
(β) η δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης αναφέρεται σε 
επενδύσεις που βασίζονται σε 
ασφαλιστικά προϊόντα και που:
θ) προβλέπουν επενδυτική έκθεση μόνο 
σε υποκείμενα χρηματοπιστωτικά μέσα 
που έχουν χαρακτηρισθεί μη περίπλοκα, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 25 παράγραφος 
3 στοιχείο α) της [οδηγίας 2004/39/ΕΚ]· ή
(ii) δεν διαθέτουν διάρθρωση που να 
δυσχεραίνει την κατανόηση του σχετικού 
κινδύνου από τον πελάτη·
(γ) ο πελάτης ή ο δυνητικός πελάτης έχει 
ενημερωθεί σαφώς ότι ο ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση δεν υποχρεούται να προβεί σε 
εκτίμηση της καταλληλότητας ή της 
σκοπιμότητας του παρεχόμενου 
προϊόντος και ότι, συνεπώς, ο ίδιος δεν 
επωφελείται από σχετικούς κανόνες 
επαγγελματικής δεοντολογίας. Η 
προειδοποίηση αυτή μπορεί να παρέχεται 
σε τυποποιημένη μορφή.
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία δημιουργεί αντίστοιχο πρότυπο με εκείνα της MiFID II, παρέχοντας 
ίσους όρους ανταγωνισμούς με τα μη ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα.

Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

α) τη φύση της υπηρεσίας ή των 
υπηρεσιών που προσφέρονται ή 
παρέχονται στον πελάτη ή στον δυνητικό 
πελάτη, λαμβανομένων υπόψη του είδους, 
του αντικειμένου, του όγκου και της 
συχνότητας των συναλλαγών·
(β) τη φύση των προϊόντων που 
προσφέρονται ή προτείνονται, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων 
τύπων ασφαλιστικών προϊόντων.

Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 1 οι 
διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που 
μπορούν να εφαρμοστούν περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα εξής:

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 1 οι 
διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που 
μπορούν να εφαρμοστούν περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα εξής:
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α) δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τη φύση 
της παράβασης·
(β) διαταγή προς το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο για παύση της επίμαχης 
συμπεριφοράς και αποφυγή της 
επανάληψής της στο μέλλον·

(β) διαταγή προς το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο για παύση της επίμαχης 
συμπεριφοράς και αποφυγή της 
επανάληψής της στο μέλλον·

(γ) στην περίπτωση των ασφαλιστικών ή 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, 
ανάκληση της εγγραφής σύμφωνα με το 
άρθρο 3·

(γ) στην περίπτωση των ασφαλιστικών ή 
αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών, 
ανάκληση της εγγραφής σύμφωνα με το 
άρθρο 3·

(δ) απαγόρευση έναντι κάθε μέλους του 
διοικητικού οργάνου του ασφαλιστικού ή 
αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής 
επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου 
φυσικού προσώπου, που θεωρείται 
υπαίτιο, να ασκεί καθήκοντα σε 
ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς 
διαμεσολαβητές, ή ασφαλιστικές ή 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις·
(ε) σε περίπτωση νομικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι και
10% του συνολικού ετήσιου κύκλου 
εργασιών του εν λόγω νομικού προσώπου 
κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση·
σε περίπτωση νομικού προσώπου που είναι 
θυγατρική μητρικής επιχείρησης, ο 
σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος 
εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος 
κύκλος εργασιών που προκύπτει από τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς της 
επικεφαλής μητρικής επιχείρησης κατά την 
προηγούμενη οικονομική χρήση·

(ε) σε περίπτωση νομικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι και
8% του συνολικού ετήσιου κύκλου 
εργασιών του εν λόγω νομικού προσώπου 
κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση·
σε περίπτωση νομικού προσώπου που είναι 
θυγατρική μητρικής επιχείρησης, ο 
σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος 
εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος 
κύκλος εργασιών που προκύπτει από τους 
ενοποιημένους λογαριασμούς της 
επικεφαλής μητρικής επιχείρησης κατά την 
προηγούμενη οικονομική χρήση·

στ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι το 
ποσό των 5 000 000 ευρώ ή, στα κράτη 
μέλη όπου το επίσημο νόμισμα δεν είναι το 
ευρώ, την αντίστοιχη αξία στο εθνικό 
νόμισμα κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας· και

στ) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 
διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι το 
ποσό των 3.000.000 ευρώ ή, στα κράτη 
μέλη όπου το επίσημο νόμισμα δεν είναι το 
ευρώ, την αντίστοιχη αξία στο εθνικό 
νόμισμα κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας· και

Όπου τα οφέλη που προκύπτουν από την 
παραβίαση μπορούν να προσδιοριστούν, 
τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το 
μέγιστο επίπεδο δεν είναι μικρότερο από 
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το διπλάσιο του ποσού του οφέλους 
αυτού.

Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34 διαγράφεται
Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 8, 17, 23, 24 και 25 ανατίθεται 
στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.
3. Η ανάθεση εξουσιών που προβλέπεται 
στα άρθρα 8, 17, 23, 24 και 25 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
Η απόφαση περί ανάκλησης περατώνει 
την ανάθεση εξουσιών που ορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η 
οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 
17, 23, 24 και 25 τίθεται σε ισχύ μόνον 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την 
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κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη 
της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά 2 μήνες 
με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
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