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MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Kuna ettepaneku põhieesmärk ja 
reguleerimisese on ühtlustada siseriiklikke 
sätteid kõnealustes valdkondades, peaks 
ettepanek põhinema ELi toimimise lepingu 
artikli 53 lõikel 1 ja artiklil 62. Direktiivi 
vorm on vajalik selleks, et võimaldada 
direktiiviga hõlmatud valdkondades 
rakendussätete kohandamist iga 
liikmesriigi konkreetse turu ja 
õigussüsteemi eripärale. Samuti on 
käesoleva direktiivi eesmärk koordineerida 
siseriiklikke eeskirju, mis käsitlevad 
juurdepääsu kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendusele, sealhulgas 
nõuete kutsealasele haldamisele ja kahju 
hindamisele, ning seepärast lähtutakse 
aluslepingu artikli 53 lõikest 1. Kuna 
kõnealuses sektoris pakutakse teenuseid 
kogu liidus, põhineb käesolev direktiiv ka 
aluslepingu artiklil 62.

(2) Kuna ettepaneku põhieesmärk ja 
reguleerimisese on ühtlustada siseriiklikke 
sätteid kõnealustes valdkondades, peaks 
ettepanek põhinema ELi toimimise lepingu 
artikli 53 lõikel 1 ja artiklil 62. Direktiivi 
vorm on vajalik selleks, et võimaldada 
direktiiviga hõlmatud valdkondades 
rakendussätete kohandamist iga 
liikmesriigi konkreetse turu ja 
õigussüsteemi eripärale. Samuti on 
käesoleva direktiivi eesmärk koordineerida 
siseriiklikke eeskirju, mis käsitlevad 
juurdepääsu kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendusele, ning seepärast 
lähtutakse aluslepingu artikli 53 lõikest 1.
Kuna kõnealuses sektoris pakutakse 
teenuseid kogu liidus, põhineb käesolev 
direktiiv ka aluslepingu artiklil 62.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selleks et tagada samaväärne 
tarbijakaitse olenemata turustuskanalist, 
mille kaudu tarbijad kindlustustooteid 
ostavad (kas otse kindlustusandjalt või 
kaudselt vahendaja kaudu), peaks 
direktiivi reguleerimisala hõlmama mitte 
ainult kindlustusandjaid, vaid ka teisi 
turuosalisi, kes müüvad kindlustustooteid 

välja jäetud
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kõrvaltegevusena (nt reisibürood ja 
autorendiettevõtted ning kauba pakkujad, 
kes ei vasta erandi kohaldamise 
tingimustele).

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
isikute suhtes, kes aitavad (kas kliendi või 
kindlustusandja nimel) kindlustus- või 
edasikindlustuslepingut hallata ja käsitleda, 
sealhulgas nõuete kutsealane haldamine 
või kahju hindamine või nõuetele 
eksperdihinnangu andmine.

(7) Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada 
isikute suhtes, kes aitavad (kas kliendi või 
kindlustusandja nimel) kindlustus- või 
edasikindlustuslepingut hallata ja käsitleda.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Käesolevat direktiivi ei tohiks 
kohaldada muu kutsetegevusega tegelevate 
isikute nagu maksuekspertide või 
raamatupidajate suhtes, kes selle muu 
kutsetegevuse raames juhuslikult 
nõustavad kindlustuskaitse küsimuses, ega 
kindlustustoodete kohta üksnes üldist laadi 
teavet andvate isikute suhtes, kui selle 
tegevuse eesmärk ei ole aidata kliendil 
sõlmida või täita kindlustus- või 
edasikindlustuslepingut.

(12) Käesolevat direktiivi ei tohiks 
kohaldada muu kutsetegevusega tegelevate 
isikute nagu maksuekspertide või 
raamatupidajate suhtes, kes selle muu 
kutsetegevuse raames juhuslikult 
nõustavad kindlustuskaitse küsimuses, ega 
kindlustustoodete kohta üksnes üldist laadi 
teavet andvate isikute suhtes, kui selle 
tegevuse eesmärk ei ole aidata kliendil 
sõlmida või täita kindlustus- või 
edasikindlustuslepingut ega kutsealaselt 
hallata kindlustus- või 
edasikindlustusandjale esitatud nõudeid 
või hinnata kahju ja anda nõuetele 
eksperthinnangut.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Liikmesriigid ei tohiks kohaldada 
registreerimisnõudeid 
kindlustusvahendajate suhtes, kes 
tegelevad kindlustusvahendusega seoses 
teatavat liiki kindlustuslepingutega 
kõrvaltegevusena või seoses nõuete 
kutsealase haldamise või kahju hindamise 
või nõuetele eksperdihinnangu 
andmisega, tingimusel et asjaomased 
kindlustusvahendajad täidavad käesoleva 
direktiivi nõudeid seoses teadmiste, 
oskuste ja hea mainega ning 
kohaldatavaid teabe- ja 
äritegevusenõudeid, kusjuures pädevale 
asutusele on esitatud tegevuse 
deklaratsioon.

välja jäetud

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Oluline on tagada, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel ning otseste 
kindlustusandjate sellistel töötajatel, kes on 
seotud kindlustuslepingute 
ettevalmistamise, müügi ja müügijärgse 
tegevusega, on kõrge professionaalne tase 
ja pädevus. Seepärast peavad vahendaja 
ning otseste kindlustusandjate, 
autorendiettevõtete ja reisibüroode
töötajate, samuti nõuete haldamise või 
kahju hindamise või nõuetele 
eksperdihinnangu andmisega tegelevate 
isikute kutsealased teadmised vastama 
asjaomase tegevuse keerukusele. Tagada 
tuleb täiendusõpe.

(22) Oluline on tagada, et kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel ning otseste 
kindlustusandjate sellistel töötajatel, kes on 
seotud kindlustuslepingute 
ettevalmistamise, müügi ja müügijärgse 
tegevusega, on kõrge professionaalne tase 
ja pädevus. Seepärast peavad vahendaja 
ning otseste kindlustusandjate töötajate 
kutsealased teadmised võimaldama neil 
nõuetekohaselt täita oma ülesandeid ja 
kohustusi. Tagada tuleb täiendusõpe.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Selleks et anda kliendile võrreldavat 
teavet kindlustusvahendusteenuste kohta, 
mida osutatakse olenemata sellest, kas 
klient ostab toote vahendaja kaudu või 
otse kindlustusandjalt, ja vältida 
konkurentsi moonutamist, mis tuleneb 
sellest, et teabenõuete täitmise vältimise 
eesmärgil eelistavad kindlustusandjad 
vahendajate kasutamise asemel müüa 
tooteid otse kliendile, tuleks ette näha, et 
ka kindlustusandjad peavad esitama 
klientidele, kellele nad otse 
kindlustusvahendusteenuseid osutavad, 
teavet tasu kohta, mida nad 
kindlustustoodete müügi eest saavad.

välja jäetud

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Käesoleva direktiivi eesmärkide 
saavutamiseks tuleks komisjonile anda 
volitused võtta aluslepingu artikli 290 
kohaselt vastu õigusakte, mis käsitlevad 
vahendaja piisavate teadmiste ja pädevuse 
määratlust, huvide konfliktide juhtimist, 
äritegevuse kohustusi seoses 
kindlustusega seotud 
jaeinvesteerimistoodetega ning 
sanktsioonidega seotud teabe esitamise 
korda ja vormi. Eriti tähtis on, et 
komisjon viiks ettevalmistuse ajal läbi 
nõutavad konsultatsioonid, kaasa arvatud 
ekspertidega. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

välja jäetud

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) ELi toimimise lepingu artiklite 290 ja 
291 kohaselt ja vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. 
aasta määruse (EL) nr 1094/2010 (millega 
asutatakse Euroopa Järelevalveasutus
(Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve)) 
artiklitele 10–15, peaks komisjon vastu 
võtma delegeeritud õigusaktid, nagu on 
sätestatud artiklis [8] seoses vahendaja 
piisavate teadmiste ja oskuste 
määratlusega, artiklites [17 ja 23] seoses 
huvide konfliktide juhtimisega ning 
artiklites [24 ja 25] seoses äritegevuse 
kohustustega, mis on seotud 
kindlustusega kombineeritud 
jaeinvesteerimistoodetega, samuti
rakenduslikud tehnilised standardid, nagu 

(52) Vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse
(EL) nr 1094/2010 (millega asutatakse 
Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa 
Kindlustus- ja Tööandjapensionide 
Järelevalve)) artiklitele 10–15 peaks 
komisjon vastu võtma rakenduslikud 
tehnilised standardid, nagu on sätestatud 
artiklis [31] seoses sanktsioonidega seotud 
teabe esitamise korra ja vormiga.
Kõnealuste rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud töötab välja EIOPA.
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on sätestatud artiklis [30] seoses 
sanktsioonidega seotud teabe esitamise 
korra ja vormiga. Kõnealuste delegeeritud 
õigusaktide ja rakenduslike tehniliste 
standardite eelnõud töötab välja EIOPA.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
liikmesriigis registreeritud või seal end 
registreerida soovivate füüsiliste ja 
juriidiliste isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendustegevuse 
alustamist ja jätkamist, sealhulgas nõuete 
kutsealast haldamist ja kahju hindamist 
käsitlevad eeskirjad.

1. Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
liikmesriigis registreeritud või seal end 
registreerida soovivate füüsiliste ja 
juriidiliste isikute kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendustegevuse 
alustamist ja jätkamist käsitlevad eeskirjad.

Selgitus

Nõuete kutsealase haldamise ja kahju hindamise võtmine direktiivi reguleerimisalasse ei ole 
põhjendatud. Need tegevuse liigid ei ole seotud kindlustustoodete müügiga ja neid ei saa 
pidada kindlustusvahendustegevuseks. Lisaks on need juba piisaval määral reguleeritud 
riikide õigusaktidega.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) kindlustus täiendab mistahes pakkuja 
pakutavat kaupa, kui selline kindlustus 
hõlmab kõnealuse pakkuja tarnitavate 
kaupade riknemise, kadumise või 
hävimise riski; 

(e) kindlustus täiendab mistahes pakkuja 
pakutavat toodet või osutatavat teenust, 
kui selline kindlustus hõlmab järgmist:

Selgitus

Tuleks säilitada juba esimeses kindlustusvahenduse direktiivis (IMD 1) sisalduv erand, mis 
puudutab täiendavat kindlustust pagasi kahjustamise või kaotuse puhuks ja muid riske, mis on 
seotud asjaomaselt reisikorraldajalt tellitud reisiga. Selline kindlustus on harilikult lihtne 
toode, mille kindlustusmakse on madal ja kestus lühike. Sedalaadi täiendava kindlustuse 
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võtmine käesoleva direktiivi reguleerimisalasse ei ole seetõttu vajalik.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt e – alapunkt i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kõnealuse pakkuja tarnitavate kaupade 
riknemise, kadumise või hävimise riski või

Selgitus

Tuleks säilitada juba esimeses kindlustusvahenduse direktiivis (IMD 1) sisalduv erand, mis 
puudutab täiendavat kindlustust pagasi kahjustamise või kaotuse puhuks ja muid riske, mis on 
seotud asjaomaselt reisikorraldajalt tellitud reisiga. Selline kindlustus on harilikult lihtne 
toode, mille kindlustusmakse on madal ja kestus lühike. Sedalaadi täiendava kindlustuse 
võtmine käesoleva direktiivi reguleerimisalasse ei ole seetõttu vajalik.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt e – alapunkt ii (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) pagasi kahjustamise või kadumise ja 
asjaomaselt pakkujalt tellitud reisiga 
seotud muid riske, isegi kui kindlustus 
hõlmab elukindlustus- või vastutusriske, 
tingimusel et see kindlustuskaitse üksnes 
täiendab kõnealuse reisiga seotud riske 
hõlmavat peamist kindlustuskaitset;

Selgitus

Tuleks säilitada juba esimeses kindlustusvahenduse direktiivis (IMD 1) sisalduv erand, mis 
puudutab täiendavat kindlustust pagasi kahjustamise või kaotuse puhuks ja muid riske, mis on 
seotud asjaomaselt reisikorraldajalt tellitud reisiga. Selline kindlustus on harilikult lihtne 
toode, mille kindlustusmakse on madal ja kestus lühike. Sedalaadi täiendava kindlustuse 
võtmine käesoleva direktiivi reguleerimisalasse ei ole seetõttu vajalik.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3 – lõik 2 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kindlustusandja nõuete haldamine 
kutsealasel alusel ning kahju hindamine 
ja eksperthinnangu andmine nõuetele;

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. „edasikindlustusvahendus” –
edasikindlustuslepingutega seotud 
nõustamine, kindlustuslepingute 
soovitamine, ettevalmistamine või 
sõlmimine või nende haldamisel ja 
täitmisel abistamine, eelkõige juhul, kui 
tegemist on nõuetega, samuti nõuete 
kutsealane haldamine ja kahju 
hindamine. Kõnealuseid tegevusi 
käsitatakse edasikindlustusvahendusena ka 
juhul, kui nendega tegelevad 
edasikindlustusandjad ilma 
edasikindlustusvahendaja sekkumiseta.

6. „edasikindlustusvahendus” –
edasikindlustuslepingutega seotud 
nõustamine, kindlustuslepingute 
soovitamine, ettevalmistamine või 
sõlmimine või nende haldamisel ja 
täitmisel abistamine, eelkõige juhul, kui 
tegemist on nõuetega. Kõnealuseid 
tegevusi käsitatakse 
edasikindlustusvahendusena ka juhul, kui 
nendega tegelevad edasikindlustusandjad 
ilma edasikindlustusvahendaja 
sekkumiseta.



AD\930817ET.doc 11/28 PE504.065v02-00

ET

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6 – lõik 2 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) edasikindlustusandja nõuete 
haldamine kutsealasel alusel ning kahju 
hindamine ja eksperthinnangu andmine 
nõuetele;

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

9. „nõustamine” – tegelikule või 
potentsiaalsele kliendile kindlustustoote 
suhtes personaalsete soovituste andmine 
kas kliendi soovil või kindlustusandja või -
vahendaja algatusel;

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Vahendustasu võib tekkida mitte ainult äritehinguga seotud eesmärkide saavutamisega, vaid 
ka vahendaja klientide esitatud nõuete arvuga. Määratlus peaks hõlmama kõiki hüvitist 
mõjutavaid tegureid. Mõned panganduse kindlustuskontsernid arvutavad vahendustasud 
ristmüügitavade alusel, nt varieerub kinnisvaralaenude komisjonitasu sõltuvalt sellest, kas 
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samale kliendile on müüdud ka elukindlustus. Eelnimetatud tava stimuleerib vahendajat 
müüma üheskoos paljusid eri tooteid, isegi kui klient neid tooteid ei vaja või saaks mujalt 
parema pakkumise.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 välja jäetud
Deklareerimismenetlus 

kindlustusvahendusega tegelemiseks 
kõrvaltegevusena; nõuete kutsealane 

haldamine või kahju hindamise teenused.
1. Artiklis 3 sätestatud 
registreerimisnõudeid ei kohaldata 
kindlustusvahendaja suhtes, kes tegeleb 
kindlustusvahendusega kõrvaltegevusena, 
tingimusel et tema tegevus vastab 
järgmistele tingimustele:
(a) kindlustusvahendaja põhikutsetegevus 
ei ole kindlustusvahendus;
(b) kindlustusvahendaja ainult vahendab 
teatavaid kindlustustooteid, mis 
täiendavad toodet või teenust, ja märgib 
need deklaratsioonis;
(c) asjaomased kindlustustooted ei kata 
elukindlustus- või vastutusriske, välja 
arvatud juhul, kui kõnealune 
kindlustuskate on peamise 
kindlustuskattega juhuslikult kaasaskäiv.
2. Artiklis 3 sätestatud 
registreerimisnõudeid ei kohaldata 
kindlustusvahendajate suhtes, kelle ainus 
tegevus on nõuete kutsealane haldamine 
või kahju hindamise teenuste osutamine.
3. Iga kindlustusvahendaja, kelle suhtes 
kohaldatakse käesoleva artikli lõikeid 1 ja 
2, esitab oma päritoluliikmesriigi pädevale 
asutusele deklaratsiooni, millega teatab 
pädevale asutusele oma isikuandmed, 
aadressi ja kutsealased tegevused.
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4. Vahendajate suhtes, kelle suhtes 
kohaldatakse käesoleva artikli lõikeid 1 ja 
2, kohaldatakse käesoleva direktiivi I, III, 
IV, V, VII ja IX peatükki ning artikleid 15 
ja 16.

Selgitus

Kuna nõuete kutsealase haldamine ja kahju hindamine jäetakse direktiivi reguleerimisalast 
välja ja erand sätestatakse artikli 1 lõike 2 punktis e, minetab deklareerimismenetlus oma 
peamise otstarbe ja tuleks seetõttu välja jätta.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel, sealhulgas 
nendel, kes tegelevad vahendusega 
kõrvaltegevusena, isikutel, kes tegelevad 
nõuete kutsealase haldamisega, kahju 
hindamisega või nõuetele 
eksperdihinnangu andmisega, ja 
kindlustusandjate töötajatel, kes tegelevad 
kindlustusvahendustegevusega peavad 
olema kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja või kindlustus-
või edasikindlustusandja 
päritoluliikmesriigi kindlaksmääratud 
asjakohased teadmised ja oskused, et täita 
oma tööülesandeid ja kohustusi, ja 
asjakohane kutsealane kogemus, mis 
vastab vahendatavate toodete keerukusele.

1. Kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajatel ja 
kindlustusandjate töötajatel, kes tegelevad 
kindlustusvahendustegevusega, peavad 
olema kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja või kindlustus-
või edasikindlustusandja 
päritoluliikmesriigi kindlaksmääratud 
asjakohased teadmised ja oskused, et täita 
oma tööülesandeid ja kohustusi.

Selgitus

Oluline on, et vahendajatel ja kindlustusandjate töötajatel oleksid asjakohased teadmised ja 
oskused, mis võimaldaksid neil oma ülesandeid korralikult täita. Asjakohast kutsealast 
kogemust puudutav täiendav nõue tuleks siiski välja jätta. Vastasel korral muutuks pääs 
kindlustusvahendajate kutsealale sisuliselt võimatuks.

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 8 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte. Kõnealustes delegeeritud 
õigusaktides määratakse kindlaks
järgmine:

8. Liikmesriigid määravad kindlaks
alljärgneva:

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Kindlustus- ja 
edasikindlustusvahendajate ning 
kindlustusandjate kindlustusvahendusega 
tegelevate töötajate asjakohaste teadmiste 
ja oskuste, eelkõige kutsekvalifikatsiooni 
taseme vastastikusel tunnustamisel 
peavad vastuvõtvad liikmesriigid 
tunnustama Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 23. aprilli 2008. aasta soovituse 
(Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 
loomise kohta elukestva õppe valdkonnas) 
alusel loodud Euroopa 
kvalifikatsiooniraamistiku kohasel 
kolmandal või kõrgemal tasemel 
akrediteeritud riiklikku 
kutsekvalifikatsiooni kui tõendit selle 
kohta, et kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja täidab 
teadmiste ja oskustega seotud nõudeid, 
mis on vastavalt käesolevale direktiivile 
tema registreerimise tingimus.

Selgitus

Siseturu killustumise vältimiseks tuleks Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku põhjal kindlaks 
määrata miinimumnõuded, mis kehtiksid kõigis liikmesriikides.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud asutused on kas 
riigiasutused, siseriiklike õigusaktide alusel 
tunnustatud asutused või riigiasutuste 
tunnustatud, siseriiklike õigusaktide alusel 
nimelt selleks volitatud asutused. Need ei 
või olla kindlustus- või 
edasikindlustusandjad.

2. Lõikes 1 nimetatud asutused on kas 
riigiasutused, siseriiklike õigusaktide alusel 
tunnustatud asutused või riigiasutuste 
tunnustatud, siseriiklike õigusaktide alusel 
nimelt selleks volitatud asutused. Need ei 
või olla kindlustus- või 
edasikindlustusandjad või ühendused, 
kelle liikmete hulka kuuluvad kas otseselt 
või kaudselt kindlustus- või 
edasikindlustusandjad või kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajad.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida kindlustusvahendajate ja nende järelevalveasutuste 
huvide konflikti, tugevdades seeläbi teenuse kvaliteeti ja turu tõhusust.

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vältida kindlustusvahendajate ja nende järelevalveasutuste 
huvide konflikti, tugevdades seeläbi teenuse kvaliteeti ja turu tõhusust.

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad asjakohased,
tõhusad, erapooletud ja sõltumatud 
kaebuste ja õiguskaitse menetlused 
kindlustusvahendajate ja klientide ning 
kindlustusandjate ja klientide vaheliste 
vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, 
kasutades vajaduse korral juba 
olemasolevaid asutusi. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et kindlustusandjad ja -
vahendajad osalevad vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlustes, kui täidetud on 
järgmised tingimused:

1. Liikmesriigid tagavad asjakohased,
tõhusad, erapooletud ja sõltumatud 
kaebuste ja õiguskaitse menetlused 
kindlustusvahendajate ja tarbijate ning 
kindlustusandjate ja tarbijate vaheliste 
vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, 
kasutades vajaduse korral juba 
olemasolevaid asutusi. Lisaks tagavad 
liikmesriigid, et kindlustusandjad ja -
vahendajad osalevad vaidluste kohtuvälise 
lahendamise menetlustes, kui täidetud on 
järgmised tingimused:

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ta annab ausal analüüsil põhinevat nõu, 
või

i) ta annab kliendi huvidega arvestades 
ausal analüüsil põhinevat nõu, või

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt c – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tal ei ole lepingulist kohustust tegeleda iii) tal ei ole lepingulist kohustust tegeleda 
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kindlustusvahendusega üksnes ühes või 
mitmes kindlustusandjas ja ta ei anna ausal 
analüüsil põhinevat nõu. Sel juhul esitab ta 
nende kindlustusandjate nimed, kellega ta 
võib töötada ja kellega ta töötab;

kindlustusvahendusega üksnes ühes või 
mitmes kindlustusandjas ja ta ei anna 
kliendi huvidega arvestades ausal 
analüüsil põhinevat nõu. Sel juhul esitab ta 
nende kindlustusandjate nimed, kellega ta 
võib töötada ja kellega ta töötab;

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kui vahendaja saab mis tahes teenus-
või vahendustasu, pakutava või kaalutava 
kindlustustootega seotud tasu 
kogusumma, või kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise alus;

(f) kui vahendaja või mõni tema töötajatest 
saab mis tahes teenus- või vahendustasu, 
selle summa, või kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada või see nõuab 
ebaproportsionaalselt suurt pingutust, siis 
kliendi nõudmisel teenus- või 
vahendustasu või nende kombinatsiooni 
arvutamise alus. Klienti tuleb teavitada 
tema õigusest seda teavet küsida;

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Selgitus

Liiga üksikasjalik teave võib tarbijat segadusse viia. Teave tasu suuruse ning igasuguse 
muutuvtasu olemuse ja arvutamise aluse kohta ei aita tarbijat paremini kaitsta.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) kliendi taotluse korral esitab kliendile 
summa või juhul, kui täpset summat ei ole 
võimalik esitada, kogu teenus- või 
vahendustasu või mõlema eelnimetatu 
kombinatsiooni arvutamise aluse;
(b) teavitab klienti õigusest nõuda punktis 
a osutatud teavet.

Selgitus

Liiga üksikasjalik teave võib tarbijat segadusse viia. Teave tasu suuruse ning igasuguse 
muutuvtasu olemuse ja arvutamise aluse kohta ei aita tarbijat paremini kaitsta.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Samuti teavitab kindlustusandja või -
vahendaja klienti mis tahes sellise 
muutuvtasu laadist ja sellise muutuvtasu 
arvutamise alusest, mida saab tema 
töötaja asjaomaste kindlustustoodete 
turustamise ja haldamise eest.

välja jäetud

Selgitus

Liiga üksikasjalik teave võib tarbijat segadusse viia. Teave tasu suuruse ning igasuguse 
muutuvtasu olemuse ja arvutamise aluse kohta ei aita tarbijat paremini kaitsta.
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Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 33 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte. Kõnealustes delegeeritud 
õigusaktides määratakse kindlaks 
järgmine:

välja jäetud

(a) kuidas kliendile avalikustatakse 
vahendaja tasu, sealhulgas tingimuslik 
vahendustasu, nagu on osutatud 
käesoleva artikli lõike 1 punktides f ja g 
ning lõikes 2;
(b) asjakohased kriteeriumid, mille alusel 
määratakse kindlaks kõigi teenus- või 
vahendustasude või nende kombinatsiooni 
arvutamise alus;
(c) meetmed, mida kindlustusvahendajad 
ja -andjad peaksid mõistlike eelduste 
kohaselt võtma, et avalikustada kliendile 
oma tasu.

Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Siiski kui artiklites 16, 17 ja 18 osutatud 
teave esitatakse muul püsival 
andmekandjal kui paberil või veebilehe 
kaudu, esitatakse taotluse korral kliendile 
paberkoopia tasuta.

3. Kui aga artiklites 16, 17 ja 18 osutatud 
teave esitatakse muul püsival 
andmekandjal kui paberil või veebilehe 
kaudu, esitatakse taotluse korral kliendile 
paberkoopia tasuta. Klienti tuleb sellest 
õigusest teavitada.

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kindlustusvahendaja või -andja 
poolt kooskõlas artiklitega 15, 16 ja 17
võetud meetmed ei ole piisavad, et 
küllaldase kindlusega tagada huvide 
konfliktist tuleneva klientide või 
potentsiaalsete klientide huvide 
kahjustamise ohu vältimine, avalikustab 
kindlustusvahendaja või -andja kliendile 
enne tema nimel äritegevuse alustamist 
selgel kujul huvide konfliktide üldise laadi 
või allika.

2. Kindlustusvahendaja või -andja 
kehtestab ja rakendab kõigi mõistlike 
meetmete võtmist silmas pidades tõhusat 
organisatsioonilist ja halduskorda, et 
vältida huvide konfliktide kahjulikku 
mõju klientide huvidele. Kui 
kindlustusvahendaja või -andja poolt 
võetud meetmed ei ole piisavad, et 
küllaldase kindlusega tagada huvide 
konfliktist tuleneva klientide või 
potentsiaalsete klientide huvide 
kahjustamise ohu vältimine, avalikustab 
kindlustusvahendaja või -andja kliendile 
enne tema nimel äritegevuse alustamist 
selgel kujul huvide konfliktide üldise laadi 
või allika.

Selgitus

Teise kindlustusvahendusdirektiivi teksti kooskõlla viimiseks teise finantsinstrumentide 
turgude direktiiviga, milles nõutakse ettevõtetelt tulemuslikku organisatsioonilist ja 
halduslikku korraldust, et vältida huvide konflikte.

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse volitused võtta 
vastavalt artiklile 33 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täpsustatakse järgmist:

välja jäetud

(a) meetmed ning tõhusad 
organisatsioonilised ja haldusmenetlused, 
mida kindlustusvahendajad ja -andjad 
peaksid põhjendatult eeldades võtma, et 
tuvastada, vältida, juhtida ja avalikustada 
huvide konfliktid 
kindlustusvahendusteenuse osutamisel;
(b) asjakohased kriteeriumid selliste 
huvide konfliktide liikide 
kindlakstegemiseks, mille olemasolu võib 
kahjustada kindlustusvahendajate või -
andjate klientide või potentsiaalsete 
klientide huve.

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kindlustusvahendaja või -andaja ja 
tema osutatavad teenused. Nõustamise 
korral täpsustatakse teabega, kas nõu 
antakse sõltumatult ja kas see põhineb 
laiemal või piiratumal turuanalüüsil, ning 
märgitakse, kas kindlustusvahendaja või -
andja pakub kliendile soovitatud 
kindlustustoote sobivuse pidevat
hindamist,

(a) kindlustusvahendaja või -andja ja tema 
osutatavad teenused. Nõustamise korral 
täpsustatakse teabega selgelt, kas nõu 
antakse sõltumatult ja kas see põhineb 
laiemal või piiratumal turuanalüüsil, ning 
märgitakse, kas kindlustusvahendaja või -
andja pakub kliendile lepingu alusel 
tagatud või mittesiduvat soovitatud 
kindlustustoote sobivuse perioodilist
hindamist,

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui kindlustusvahendaja või -andja 
teatab kliendile, et kindlustusnõustamine 
on sõltumatu, teeb kindlustusvahendaja 
või -andja järgmist:

välja jäetud

(a) hindab piisavalt suurt hulka turul 
kättesaadavaid kindlustustooteid. 
Kindlustustooteid tuleks seoses nende 
liigi, emitendi või toote pakkujaga 
mitmekesistada ning nende puhul ei 
tuleks piirduda kindlustustoodetega, mille 
on emiteerinud või mida pakuvad 
üksused, kellel on märkimisväärne seos 
kindlustusvahendaja või -andjaga; ning
(b) ei võta vastu ega saa teenustasu, 
vahendustasu ega mis tahes rahalist hüve, 
mida pakub mis tahes kolmas isik või isik, 
kes tegutseb kolmanda isiku nimel seoses 
klientidele teenuse osutamisega.

Selgitus

Direktiiviga ei tohiks diskrimineerida konkreetseid tasusüsteeme, mis on turul välja 
kujunenud ja mis tagavad kodanikele kindlustuskatte.

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) kliendile või potentsiaalsele kliendile 
pakutavate või osutatavate teenuste laad, 
võttes arvesse tehingute liiki, objekti, 
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mahtu ja sagedust; ning
(b) pakutavate või kaalutavate toodete 
laad, sealhulgas eri liiki kindlustustooted.

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nõustamisel peab kindlustusvahendaja 
või kindlustusandja koguma vajaliku teabe 
kliendi või potentsiaalse kliendi teadmiste 
ja kogemuste kohta seoses konkreetset liiki 
toote või teenusega, kliendi või 
potentsiaalse kliendi finantsseisundi ja 
tema investeerimiseesmärkide kohta, mille 
alusel kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja peaks soovitama 
kindlustustooteid, mis on kliendile või 
potentsiaalsele kliendile sobilikud.

1. Nõustamisel peab kindlustusvahendaja 
või kindlustusandja koguma vajaliku teabe 
kliendi või potentsiaalse kliendi vajaduste,
teadmiste ja kogemuste kohta seoses 
konkreetset liiki toote või teenusega, 
kliendi või potentsiaalse kliendi
finantshuvide ja tema 
investeerimiseesmärkide kohta, mille 
alusel kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja peaks soovitama 
kindlustustooteid, mis on kliendi või 
potentsiaalse kliendi parimates huvides.

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja leiab eelmise lõigu 
kohaselt saadud teabe alusel, et toode või 
teenus ei sobi kliendile või potentsiaalsele 
kliendile, hoiatab kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja klienti või potentsiaalset 
klienti. Kõnealuse hoiatuse võib esitada
standardvormis.

Kui kindlustusvahendaja või 
kindlustusandja leiab eelmise lõigu 
kohaselt küsitud teabe alusel, et toode või 
teenus ei ole kliendi või potentsiaalse 
kliendi parimates huvides, teavitab
kindlustusvahendaja või kindlustusandja 
klienti või potentsiaalset klienti selle 
põhjustest. Kõnealune teavitus esitatakse
standardvormis.

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kindlustusvahendaja või kindlustusandja 
seab sisse registri, mis sisaldab 
kindlustusvahendaja või kindlustusandja ja 
kliendi vahel sõlmitud dokumenti või 
dokumente (nt leping), milles sätestatakse 
poolte õigused ja kohustused, ning muid 
tingimusi, mille alusel kindlustusvahendaja 
või kindlustusandja kliendile teenuseid 
osutab. Lepingupoolte õigused ja 
kohustused võib lisada viidetena teistele 
dokumentidele või õigusaktidele.

3. Kindlustusvahendaja või kindlustusandja 
seab sisse registri, mis sisaldab 
kindlustusvahendaja või kindlustusandja ja 
kliendi vahel sõlmitud dokumenti või 
dokumente (nt leping), milles sätestatakse 
poolte õigused ja kohustused, ning muid 
tingimusi, mille alusel kindlustusvahendaja 
või kindlustusandja kliendile teenuseid 
osutab. Lepingupoolte õigused ja 
kohustused võib lisada viidetena teistele 
dokumentidele või õigusaktidele. Nende 
andmete esitamine kliendile on 
kohustuslik.

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid lubavad 
kindlustusvahendajatel ja 
kindlustusandjatel 
kindlustusvahendusega tegelemisel seoses 
nõustamiseta müügiga osutada klientidele 
neid teenuseid, ilma et nad peaksid lõikes 
2 sätestatu kohaselt hankima teavet või 
tegelema kindlaksmääramisega, kui on 
täidetud kõik järgmised tingimused:
(a) kindlustusvahendustegevus toimub 
kliendi või potentsiaale kliendi algatusel;
(b) kindlustusvahendustegevus osutab 
kindlustuspõhistele investeeringutele,
i) mille riskipositsioon piirdub üksnes 
aluseks olevate finantsvahenditega, mida 
käsitletakse direktiivi 2004/39/EÜ artikli 
25 lõike 3 punktis a sätestatu kohaselt 
mittekeerukana või
ii) mille struktuur ei raskenda kliendil 
asjaomase riski mõistmist;
(c) klienti või potentsiaalset klienti on 
selgelt teavitatud, et kõnealuse teenuse 
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osutamisel ei nõuta kindlustusvahendajalt 
või kindlustusandjalt pakutava toote 
sobivuse või asjakohasuse hindamist ning 
et seepärast ei saa talle osaks asjakohaste 
äritegevuseeskirjadega kaasneva kaitse 
eelised. Kõnealuse hoiatuse võib esitada 
standardvormis.

Selgitus

Muudatusettepanekuga kehtestatakse teise finantsinstrumentide turgude direktiiviga 
samaväärsed normid, mis loob kindlustusega mitteseotud investeerimistoodete jaoks võrdsed 
konkurentsitingimused.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

(a) kliendile või potentsiaalsele kliendile 
pakutavate või osutatavate teenuste laad, 
võttes arvesse tehingute liiki, objekti, 
mahtu ja sagedust;
(b) pakutavate või kaalutavate toodete 
laad, sealhulgas eri liiki kindlustustooted.

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
osutatud juhtudel hõlmavad 

2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 
osutatud juhtudel hõlmavad 
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halduskaristused ja -meetmed, mida võib 
kohaldada, vähemalt järgmist:

halduskaristused ja -meetmed, mida võib 
kohaldada, vähemalt järgmist:

(a) avalik teadaanne, milles on märgitud 
füüsiline või juriidiline isik ja rikkumise 
laad;
(b) korraldus, millega nõutakse, et füüsiline 
või juriidiline isik lõpetaks sellise tegevuse 
ja hoiduks selle tegevuse kordamisest;

(b) korraldus, millega nõutakse, et füüsiline 
või juriidiline isik lõpetaks sellise tegevuse 
ja hoiduks selle tegevuse kordamisest;

(c) kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja korral 
registreerimise tühistamine vastavalt 
artiklile 3;

(c) kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja korral 
registreerimise tühistamine vastavalt 
artiklile 3;

(d) kindlustus- või 
edasikindlustusvahendaja või kindlustus-
või edasikindlustusandja juhtorgani 
liikme või mis tahes muu füüsilise isiku 
suhtes, kes on rikkumise eest vastutav, 
kohaldatud keeld täita ametikohustusi 
kindlustus- või 
edasikindlustusvahendajates või 
kindlustus- või edasikindlustusandjates;
(e) juriidilise isiku puhul rahaline 
halduskaristus kuni 10 % kõnealuse 
juriidilise isiku aastasest kogukäibest 
eelmisel majandusaastal; kui juriidiline isik 
on emaettevõtja tütarettevõtja, on 
asjaomane aasta kogukäive selline aasta 
kogukäive, mis tuleneb põhiemaettevõtja 
konsolideeritud aastaaruandest eelmisel 
majandusaastal;

(e) juriidilise isiku puhul rahaline 
halduskaristus kuni 8 % kõnealuse 
juriidilise isiku aastasest kogukäibest 
eelmisel majandusaastal; kui juriidiline isik 
on emaettevõtja tütarettevõtja, on 
asjaomane aasta kogukäive selline aasta 
kogukäive, mis tuleneb põhiemaettevõtja 
konsolideeritud aastaaruandest eelmisel 
majandusaastal;

(f) füüsilise isiku puhul rahaline 
halduskaristus kuni 5 000 000 euro
ulatuses, või liikmesriigis, kus euro ei ole 
ametlik vääring, vastav summa 
omavääringus käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva seisuga; ning

(f) füüsilise isiku puhul rahaline 
halduskaristus kuni 3 000 000 euro
ulatuses, või liikmesriigis, kus euro ei ole 
ametlik vääring, vastav summa 
omavääringus käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva seisuga. 

Kui rikkumisest saadud kasu on võimalik 
kindlaks määrata, tagavad liikmesriigid, 
et maksimumtase ei jääks alla sellise kasu 
kahekordse summa.
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Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 34 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte.
2. Õigus võtta vastu artiklites 8, 17, 23, 24 
ja 25 osutatud delegeeritud õigusakte 
antakse komisjonile määramata ajaks 
alates käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäevast.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklites 8, 17, 23, 24 ja 25 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artiklitega 8, 17, 23, 24 
ja 25, jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.
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