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TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Koska tämän ehdotuksen pääasiallisena 
tavoitteena ja kohteena on yhdenmukaistaa 
kansalliset säännökset mainituilla osa-
alueilla, ehdotuksen olisi perustuttava 
SEUT-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaan ja 
62 artiklaan. Säädöksen antaminen 
direktiivinä on tarkoituksenmukaista, jotta 
täytäntöönpanosäännökset voidaan tämän
direktiivin kattamilla osa-alueilla 
tarvittaessa mukauttaa vastaamaan eri 
jäsenvaltioiden markkinoiden ja 
oikeusjärjestelmien erityispiirteitä. Tämän 
direktiivin tavoitteena olisi oltava 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustuksen 
aloittamista ja harjoittamista, mukaan 
lukien vahinkojen ammattimainen 
hallinnointi ja vahingon selvittely,
koskevien kansallisten säännösten 
yhteensovittaminen, ja se perustuu sen 
vuoksi perussopimuksen 53 artiklan 1 
kohtaan. Koska kyseessä on ala, joka 
tarjoaa palvelujaan koko unionissa, tämä 
direktiivi perustuu sen lisäksi 
perussopimuksen 62 artiklaan.

(2) Koska tämän ehdotuksen pääasiallisena 
tavoitteena ja kohteena on yhdenmukaistaa 
kansalliset säännökset mainituilla osa-
alueilla, ehdotuksen olisi perustuttava 
SEUT-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaan ja 
62 artiklaan. Säädöksen antaminen 
direktiivinä on tarkoituksenmukaista, jotta 
täytäntöönpanosäännökset voidaan tämän 
direktiivin kattamilla osa-alueilla 
tarvittaessa mukauttaa vastaamaan eri 
jäsenvaltioiden markkinoiden ja 
oikeusjärjestelmien erityispiirteitä. Tämän 
direktiivin tavoitteena olisi oltava 
vakuutus- ja jälleenvakuutusedustuksen 
aloittamista ja harjoittamista koskevien 
kansallisten säännösten 
yhteensovittaminen, ja se perustuu sen 
vuoksi perussopimuksen 53 artiklan 
1 kohtaan. Koska kyseessä on ala, joka 
tarjoaa palvelujaan koko unionissa, tämä 
direktiivi perustuu sen lisäksi 
perussopimuksen 62 artiklaan.

Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta voitaisiin varmistaa, että 
samantasoista suojaa sovelletaan siitä 

Poistetaan.
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kanavasta riippumatta, jonka kautta 
kuluttaja ostaa vakuutustuotteen joko 
suoraan vakuutusyritykseltä tai välillisesti 
edustajalta, direktiiviä on sovellettava 
vakuutusyritysten lisäksi muihin 
markkinatoimijoihin, jotka myyvät 
vakuutustuotteita sivutoimisesti 
(esimerkiksi matkatoimistoihin, 
autovuokraamoihin ja tavarantoimittajiin, 
jotka eivät täytä poikkeuksen 
edellytyksiä).

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
henkilöihin, joiden toiminta on avustamista 
(riippumatta siitä, toimitaanko asiakkaan 
vai vakuutusyrityksen lukuun) vakuutus-
tai jälleenvakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä, mukaan lukien vahinkojen 
ammattimainen hallinnointi, taikka 
vahingon selvittelyä tai asiantuntija-
arvion tekemistä vahingosta.

(7) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
henkilöihin, joiden toiminta on avustamista 
(riippumatta siitä, toimitaanko asiakkaan 
vai vakuutusyrityksen lukuun) vakuutus-
tai jälleenvakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä.

Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Tätä direktiiviä ei olisi sovellettava 
henkilöihin, jotka harjoittavat muunlaista 
ammatillista toimintaa, esimerkiksi 
veroneuvojiin tai tilintarkastajiin, ja jotka 
antavat satunnaisesti neuvoja vakuutuksista 
kyseistä muuta ammattitoimintaa 
harjoittaessaan eikä henkilöihin, jotka 
antavat pelkästään yleisluonteisia tietoja 
vakuutustuotteista, jos tämän toiminnan 
tarkoituksena ei ole auttaa asiakasta 
tekemään tai soveltamaan vakuutus- tai 

(12) Tätä direktiiviä ei olisi sovellettava 
henkilöihin, jotka harjoittavat muunlaista 
ammatillista toimintaa, esimerkiksi 
veroneuvojiin tai tilintarkastajiin, ja jotka 
antavat satunnaisesti neuvoja vakuutuksista 
kyseistä muuta ammattitoimintaa 
harjoittaessaan eikä henkilöihin, jotka 
antavat pelkästään yleisluonteisia tietoja 
vakuutustuotteista, jos tämän toiminnan 
tarkoituksena ei ole auttaa asiakasta 
tekemään tai soveltamaan vakuutus- tai 
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jälleenvakuutussopimusta. jälleenvakuutussopimusta, eikä vakuutus-
tai jälleenvakuutusyrityksen vahinkojen 
ammattimaista selvittelyä tai asiantuntija-
arvion tekemistä vahingosta.

Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jäsenvaltioiden ei olisi sovellettava 
rekisteröintivaatimuksia 
vakuutusedustajiin, joiden toiminta 
vakuutusedustusalalla liittyy 
tietyntyyppisiin vakuutussopimuksiin 
sivutoimisesti tai vahinkojen 
ammattimaiseen hallinnointiin, vahingon 
selvittelyyn tai asiantuntija-arvion 
tekemiseen vahingosta, edellyttäen että 
vakuutusedustajat noudattavat tämän 
direktiivin vaatimuksia tiedoista ja 
taidoista sekä hyvästä maineesta ja 
sovellettavia tietojen antamista ja 
menettelytapoja koskevia vaatimuksia ja 
että toimivaltaiselle viranomaiselle on 
jätetty ilmoitus toiminnasta.

Poistetaan.

Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) On tärkeää varmistaa niiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustajien sekä 
ensivakuuttajien työntekijöiden korkea 
ammattitaito ja pätevyys, jotka ovat 
mukana vakuutussopimusten myynnin 
valmistelussa, myynnissä ja myynnin 
jälkeisissä toimissa. Sen vuoksi edustajan 
ammatillisten tietojen, ensivakuuttajan 
työntekijöiden sekä autovuokraamojen ja 
matkatoimistojen työntekijöiden 
ammatillisten tietojen sekä niiden 

(22) On tärkeää varmistaa niiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustajien sekä 
ensivakuuttajien työntekijöiden korkea 
ammattitaito ja pätevyys, jotka ovat 
mukana vakuutussopimusten myynnin 
valmistelussa, myynnissä ja myynnin 
jälkeisissä toimissa. Sen vuoksi edustajilla 
ja ensivakuuttajan työntekijöillä on oltava 
riittävät ammatilliset tiedot, jotta ne voivat 
suorittaa tehtävänsä ja hoitaa 
velvollisuutensa asianmukaisesti. Jatkuva 
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henkilöiden ammatillisten tietojen, jotka 
hoitavat vahinkojen hallinnointia tai 
vahingon selvittelyä tai tekevät 
asiantuntija-arvion vahingosta, on 
vastattava näiden toimintojen 
monimutkaisuuden tasoa. Jatkuva 
koulutus olisi varmistettava.

koulutus olisi varmistettava.

Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Jotta vähennettäisiin 
vakuutustuotteen myyjän ja ostajan 
välisiä eturistiriitoja, on tarpeen 
varmistaa, että vakuutustuotteiden 
jakelijoiden saamista korvauksista 
kerrotaan riittävissä määrin. Näin ollen
vakuutusedustaja ja sen työntekijät tai 
vakuutusyritys olisi 
henkivakuutustuotteiden osalta 
velvoitettava kertomaan asiakkaalle 
ennen kaupan tekemistä korvauksista, 
joita niille maksetaan. Muiden 
vakuutustuotteiden osalta asiakkaalle on 
kerrottava viiden vuoden siirtymäkauden 
ajan asiakkaan oikeudesta pyytää näitä 
tietoja, jotka on toimitettava asiakkaalle 
tämän pyynnöstä.

Poistetaan.

Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Jotta asiakas saisi vertailukelpoisia 
tietoja vakuutusedustuspalveluista 
riippumatta siitä, ostaako hän tuotteen 
edustajan välityksellä vai suoraan 
vakuutusyritykseltä, ja jotta ei 
vääristettäisi kilpailua kannustamalla 
vakuutusyrityksiä myymään suoraan 

Poistetaan.
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asiakkaille välttääkseen tietojen antamista 
koskevia vaatimuksia sen sijaan, että 
myynti tapahtuisi edustajien välityksellä, 
myös vakuutusyrityksiä olisi vaadittava 
esittämään asiakkaille, joille ne tarjoavat 
suoraan vakuutusedustuspalveluja, tiedot 
korvauksista, joita ne saavat 
vakuutustuotteiden myynnistä.

Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Jotta saavutettaisiin tämän 
direktiivin tavoitteet, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat edustajan 
riittävien tietojen ja pätevyyden käsitteitä, 
eturistiriitojen hallintaa, 
menettelytapavelvoitteita 
vähittäismarkkinoille tarkoitettujen 
vakuutusalan paketoitujen 
sijoitustuotteiden osalta sekä menettelyjä 
ja lomakkeita, joilla tiedot seuraamuksista 
ilmoitetaan. On erityisen tärkeää, että 
komissio toteuttaa valmistelutyönsä 
aikana asianmukaisia kuulemisia, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 52 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(52) Komission olisi Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 
291 artiklan nojalla annettavilla 
delegoiduilla säädöksillä ja Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) 
perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 
2010 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 
10–15 artiklan mukaisesti hyväksyttävä 
delegoidut säädökset, joista säädetään [8] 
artiklassa edustajan riittävien tietojen ja 
taitojen osalta, [17 ja 23] artiklassa 
eturistiriitojen hallinnan osalta, [24 ja 25] 
artiklassa vähittäismarkkinoille 
tarkoitettuihin vakuutusalan 
paketoituihin sijoitustuotteisiin liittyvien 
menettelytapavelvoitteiden osalta, ja
tekniset täytäntöönpanostandardit, joista 
säädetään [30] artiklassa seuraamuksiin 
liittyviä tietoja koskevien menettelyjen ja 
lomakkeiden osalta. EVLEV:n olisi 
laadittava näiden delegoitujen säädösten ja
teknisten täytäntöönpanostandardien 
luonnokset.

(52) Komission olisi Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) 
perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 
2010 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 
10–15 artiklan mukaisesti hyväksyttävä 
tekniset täytäntöönpanostandardit, joista 
säädetään [31] artiklassa seuraamuksiin 
liittyviä tietoja koskevien menettelyjen ja 
lomakkeiden osalta EVLEV:n olisi 
laadittava näiden teknisten 
täytäntöönpanostandardien luonnokset.

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneiden tai 
sijoittautumaan aikovien luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustustoiminnan , 
mukaan lukien vahinkojen 
ammattimainen hallinnointi ja vahingon 
selvittely, aloittamista ja harjoittamista 
koskevat säännöt.

1. Tällä direktiivillä vahvistetaan 
jäsenvaltioon sijoittautuneiden tai 
sijoittautumaan aikovien luonnollisten 
henkilöiden ja oikeushenkilöiden vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustustoiminnan 
aloittamista ja harjoittamista koskevat 
säännöt.



AD\930817FI.doc 9/30 PE504.065v02-00

FI

Perustelu

Vahinkojen ammattimaisen hallinnoinnin ja vahingon selvittelyn sisällyttäminen direktiivin 
soveltamisalaan ei ole perusteltua. Ne eivät liity vakuutustuotteiden myyntiin eikä niitä voida 
pitää vakuutusedustustoimintana. Lisäksi niistä on jo laadittu riittävästi kansallista 
lainsäädäntöä.

Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) vakuutus liittyy täydentävänä minkä 
tahansa tarjoajan toimittamiin tavaroihin, 
kun tällainen vakuutus kattaa kyseisen 
tarjoajan toimittamien tavaroiden 
viallisuuteen, katoamiseen tai 
vahingoittumiseen liittyvän riskin; 

e) vakuutus liittyy täydentävänä minkä 
tahansa tarjoajan toimittamaan tavaraan 
tai palveluun, kun tällainen vakuutus 
kattaa:

Perustelu

Olisi säilytettävä poikkeus, joka koskee matkatavaroiden vahingoittumista tai katoamista ja 
kyseiseltä tarjoajalta varattuun matkaan liittyviä muita riskejä ja joka sisältyy jo IMD 1 
-direktiiviin. Tällaiset vakuutukset ovat yleensä yksinkertaisia tuotteita, joiden 
vakuutusmaksut ovat pienet ja kesto lyhyt. Näin ollen ei ole tarpeen sisällyttää tällaisia 
täydentäviä vakuutuksia direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – i alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i) kyseisen tarjoajan toimittamien 
tavaroiden viallisuuteen, katoamiseen tai 
vahingoittumiseen liittyvän riskin; tai

Perustelu

Olisi säilytettävä poikkeus, joka koskee matkatavaroiden vahingoittumista tai katoamista ja 
kyseiseltä tarjoajalta varattuun matkaan liittyviä muita riskejä ja joka sisältyy jo IMD 1 
-direktiiviin. Tällaiset vakuutukset ovat yleensä yksinkertaisia tuotteita, joiden 
vakuutusmaksut ovat pienet ja kesto lyhyt. Näin ollen ei ole tarpeen sisällyttää tällaisia 
täydentäviä vakuutuksia direktiivin soveltamisalaan.
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Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii) matkatavaroiden vahingoittumisen tai 
katoamisen ja kyseiseltä tarjoajalta 
varattuun matkaan liittyvät muut riskit, 
vaikka vakuutus kattaa henkivakuutus-
tai vastuuriskejä edellyttäen, että 
vakuutusturva on liitännäinen kyseiseen 
matkaan liittyviä riskejä koskevaan 
pääasialliseen vakuutusturvaan nähden;

Perustelu

Olisi säilytettävä poikkeus, joka koskee matkatavaroiden vahingoittumista tai katoamista ja 
kyseiseltä tarjoajalta varattuun matkaan liittyviä muita riskejä ja joka sisältyy jo IMD 1 
-direktiiviin. Tällaiset vakuutukset ovat yleensä yksinkertaisia tuotteita, joiden 
vakuutusmaksut ovat pienet ja kesto lyhyt. Näin ollen ei ole tarpeen sisällyttää tällaisia 
täydentäviä vakuutuksia direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. ’vakuutusedustuksella’ neuvontaa , 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa sekä vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia ja vahingon 
selvittelyä. Näitä toimintoja pidetään 
vakuutusedustuksena myös silloin, kun 
niitä harjoittaa vakuutusyritys ilman 
vakuutusedustajaa. 

3. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa , 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa toimintaa tai tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa. Näitä toimintoja 
pidetään vakuutusedustuksena myös 
silloin, kun niitä harjoittaa vakuutusyritys 
ilman vakuutusedustajaa.

Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – aa alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

A a) vakuutusyrityksen vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia, 
vahingonselvittelyä ja asiantuntija-arvion 
tekemistä vahingosta;

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. 
’jälleenvakuutusedustuksella’ neuvontaa , 
ehdottamista tai muuta 
jälleenvakuutussopimusten tekemiseen 
liittyvää valmistelevaa toimintaa, tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
jälleenvakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa sekä vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia ja vahingon 
selvittelyä. Näitä toimintoja pidetään 
jälleenvakuutusedustuksena myös silloin, 
kun niitä harjoittaa jälleenvakuutusyritys 
ilman jälleenvakuutusedustajaa.

6. 'vakuutusedustuksella' neuvontaa, 
ehdottamista tai muuta 
vakuutussopimusten tekemiseen liittyvää 
valmistelevaa toimintaa tai tällaisten 
sopimusten tekemistä tai avustamista 
vakuutussopimuksen hoidossa ja 
täyttämisessä erityisesti 
vahinkotapauksissa. Näitä toimintoja 
pidetään jälleenvakuutusedustuksena myös 
silloin, kun niitä harjoittaa 
jälleenvakuutusyritys ilman 
jälleenvakuutusedustajaa.

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
A2 artikla – 6 kohta – 2 alakohta – aa alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

A a) jälleenvakuutusyrityksen vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia, 
vahingonselvittelyä ja asiantuntija-arvion 
tekemistä vahingosta;

Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 9 kohta
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Komission teksti Tarkistus

9. ’neuvonnalla’ suositusten antamista 
asiakkaalle, joko asiakkaan pyynnöstä tai 
vakuutusyrityksen tai -edustajan 
aloitteesta;

9. ’neuvonnalla’ vakuutustuotetta 
koskevien henkilökohtaisten suositusten 
antamista tosiasialliselle tai mahdolliselle
asiakkaalle tämän pyynnöstä tai 
vakuutusyrityksen tai -edustajan 
aloitteesta;

Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. ’ehdollisella provisiolla’ provision 
muodossa olevaa korvausta, jos maksettava 
määrä perustuu vakuutusedustajan 
kyseiselle vakuutuksenantajalle 
hankkimaan vakuutustoimintaan liittyvien 
sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen;

10. ’ehdollisella provisiolla’ provision 
muodossa olevaa korvausta, jos maksettava 
määrä perustuu vakuutusedustajan kyseisen 
vakuutuksenantajan hyväksi hoitamaan
vakuutustoimintaan liittyvien minkä 
tahansa tyyppisten sovittujen tavoitteiden 
saavuttamiseen;

Perustelu

Provisioita voidaan luoda paitsi saavuttamalla vakuutustoimintaan liittyvät sovitut tavoitteet, 
myös edustajan asiakkaiden esittämien vaateiden lukumäärällä. Määritelmään olisi 
sisällytettävä kaikki tähän korvaukseen vaikuttavat tekijät. Eräät pankki-vakuutusyritysryhmät 
laskevat provisioita ristiinmyyntikäytäntöjen perusteella, jolloin esimerkiksi provisio 
kiinteistöluotosta vaihtelee sen mukaan, onko samalle asiakkaalle myyty henkivakuutus. Tämä 
käytäntö kannustaa välittäjää myymään useita tuotteita yhtäaikaisesti myös silloin, kun 
asiakas ei tarvitse niitä tai asiakas voisi löytää houkuttavamman tarjouksen muualta.

Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

4 artikla Poistetaan.
Ilmoitusmenettely sivutoimisen 
vakuutusedustuksen tarjontaa, 

vahinkojen ammattimaista hallinnointia 
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taikka vahingon arviointia koskevia 
palveluja varten

1. Edellä 3 artiklassa vahvistettuja 
rekisteröinnin edellytyksiä ei sovelleta 
vakuutusedustajiin, jotka harjoittavat 
vakuutusedustusta sivutoimisesti, 
edellyttäen että toiminta täyttää kaikki 
seuraavat edellytykset:
a) vakuutusedustajan pääasiallinen 
ammattitoiminta on muu kuin 
vakuutusedustus;
b) vakuutusedustaja edustaa ainoastaan 
tiettyjä vakuutustuotteita, jotka 
täydentävät jotain tuotetta tai palvelua, ja 
mainitsee ne selkeästi ilmoituksessaan;
c) vakuutustuote ei kata henkivakuutus-
tai vastuuriskejä, paitsi jos vakuutusturva 
on liitännäinen pääasialliseen 
vakuutusturvaan nähden.
2. Edellä 3 artiklassa vahvistettuja 
rekisteröinnin edellytyksiä ei sovelleta 
vakuutusedustajiin, joiden ainoana 
toimintana ovat vahinkojen 
ammattimainen hallinnointi tai vahingon 
arviointia koskevat palvelut.
3. Kaikkien vakuutusedustajien, joihin 
sovelletaan tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa, 
on toimitettava kotijäsenvaltionsa 
toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitus, 
jolla ne toimittavat toimivaltaiselle 
viranomaiselle tunnistetietonsa, 
osoitteensa ja harjoittamansa 
ammatillisen toiminnan.
4. Edustajiin, joihin sovelletaan tämän 
artiklan 1 ja 2 kohtaa, sovelletaan tämän 
direktiivin I, III, IV, V, VIII ja IX luvun 
sekä 15 ja 16 artiklan säännöksiä.

Perustelu

Jos vahinkojen ammattimainen hallinnointi ja vahingonselvittely jätetään direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle ja 1 artiklan 2 kohdan e alakohdan poikkeus sisällytetään siihen 
uudelleen, ilmoitusmenettely menettää päätarkoituksensa, minkä vuoksi se olisi poistettava.
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Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajilla, 
mukaan lukien tällaista toimintaa 
sivutoimisesti harjoittavilla edustajilla, 
henkilöillä, jotka harjoittavat vahinkojen 
ammattimaista hallinnointia tai vahingon 
selvittelyä tai tekevät asiantuntija-arvion 
vahingosta, sekä vakuutusyritysten 
henkilöstöllä, joka harjoittaa 
vakuutusedustustoimintaa, on oltava 
edustajan tai yrityksen kotijäsenvaltion 
määrittelemät asianmukaiset tiedot ja 
taidot, jotta ne voivat suorittaa tehtävänsä 
ja hoitaa velvollisuutensa asianmukaisesti, 
ja niiden on osoitettava, että niillä on 
edustamiensa tuotteiden 
monimutkaisuuden kannalta 
tarkoituksenmukainen ammatillinen 
kokemus.

1. Vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajilla 
sekä vakuutusyritysten henkilöstöllä, joka 
harjoittaa vakuutusedustustoimintaa, on 
oltava edustajan tai yrityksen 
kotijäsenvaltion määrittelemät 
asianmukaiset tiedot ja taidot, jotta ne 
voivat suorittaa tehtävänsä ja hoitaa 
velvollisuutensa asianmukaisesti.

Perustelu

On tärkeää, että edustajilla sekä vakuutusyritysten henkilöstöllä on asianmukaiset tiedot ja 
taidot, jotta ne voivat suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti. Tarkoituksenmukaisen 
ammatillisen kokemuksen lisävaatimus olisi kuitenkin poistettava. Muussa tapauksessa olisi 
käytännössä mahdotonta ryhtyä harjoittamaan vakuutusedustajan ammattia.

Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

8. Jäsenvaltioiden on täsmennettävä 

Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 8 a kohta (uusi)



AD\930817FI.doc 15/30 PE504.065v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

8 a. Vakuutus- ja 
jälleenvakuutusedustajien sekä 
vakuutusedustustoimintaa harjoittavien 
vakuutusyritysten henkilöstön riittävien 
tietojen ja taitojen sekä erityisesti 
ammattipätevyyden tason vastavuoroisen 
tunnustamisen yhteydessä vastaanottavan 
jäsenvaltion on hyväksyttävä kansallinen 
tutkinto, joka on vahvistettu vähintään 
tasolle 3 eurooppalaisen tutkintojen 
viitekehyksen perustamisesta elinikäisen 
oppimisen edistämiseksi 23 päivänä 
huhtikuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston suosituksen 
mukaisessa eurooppalaisessa tutkintojen 
viitekehyksessä, sen osoituksena, että 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustaja 
täyttää tietoja ja taitoja koskevat 
vaatimukset, jotka ovat edellytys tämän 
direktiivin nojalla tehtävälle 
rekisteröinnille.

Perustelu

Sisämarkkinoiden pirstaloitumisen välttämiseksi olisi määriteltävä eurooppalaisen tutkintojen 
viitekehyksen nojalla vähimmäistaso, jonka perusteella jokaisessa jäsenvaltiossa voidaan 
todistaa vaaditut tiedot ja taidot.

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
viranomaisten on oltava joko julkisia 
viranomaisia, kansallisen lainsäädännön 
mukaisia elimiä tai kansallisessa 
lainsäädännössä nimenomaisesti tätä varten 
valtuutettujen julkisten viranomaisten 
hyväksymiä elimiä. Ne eivät saa olla 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksiä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
viranomaisten on oltava joko julkisia 
viranomaisia, kansallisen lainsäädännön 
mukaisia elimiä tai kansallisessa 
lainsäädännössä nimenomaisesti tätä varten 
valtuutettujen julkisten viranomaisten 
hyväksymiä elimiä. Ne eivät saa olla 
vakuutus- tai jälleenvakuutusyrityksiä tai 
yhteenliittymiä, joiden jäseniin suoraan 
tai välillisesti kuuluu vakuutus- tai 
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jälleenvakuutusyrityksiä tai vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajia.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään välttämään eturistiriitoja vakuutusedustajien ja niiden 
valvontaviranomaisten välillä ja siten parantamaan palvelun laatua ja markkinoiden 
tehokkuutta.

Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 3 kohdassa tarkoitettuja 
valtuuksia on käytettävä kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, ja niihin on 
kuuluttava vähintään oikeus
a) saada tutustua kaikkiin asiakirjoihin, 
joilla on merkitystä valvontatehtävien 
suorittamisen kannalta, niiden muodosta 
riippumatta, ja saada jäljennös niistä;
b) vaatia tietoja kaikilta henkilöiltä ja 
tarvittaessa kutsua henkilö kuultavaksi 
tietojen saamiseksi;
c) tehdä tarkastuksia paikalla;
d) harjoittaa haamuasiointia;
e) hakea ammattitoiminnan väliaikaista 
kieltämistä;
f) vaatia vakuutusyrityksiltä tietojen 
antamista;
g) siirtää asioita syytteeseen pantaviksi;
h) sallia tilintarkastajien tai 
asiantuntijoiden suorittamat tarkastukset 
ja tutkinnat.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään välttämään eturistiriitoja vakuutusedustajien ja niiden 
valvontaviranomaisten välillä ja siten parantamaan palvelun laatua ja markkinoiden 
tehokkuutta.
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Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava asianmukaisten, 
tehokkaiden, puolueettomien ja 
riippumattomien valitus- ja 
oikaisumenettelyjen käyttöönotto 
vakuutusedustajien ja asiakkaiden sekä 
vakuutusyritysten ja asiakkaiden välisten 
riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella 
soveltuvin osin käyttäen jo olemassa olevia 
elimiä. Jäsenvaltioiden on lisäksi 
varmistettava, että kaikki vakuutusyritykset 
ja -edustajat osallistuvat menettelyihin 
riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella, kun 
seuraavat edellytykset täyttävät:

1. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava asianmukaisten, 
tehokkaiden, puolueettomien ja 
riippumattomien valitus- ja 
oikaisumenettelyjen käyttöönotto 
vakuutusedustajien ja kuluttajien sekä 
vakuutusyritysten ja kuluttajien välisten 
riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella 
soveltuvin osin käyttäen jo olemassa olevia 
elimiä. Jäsenvaltioiden on lisäksi 
varmistettava, että kaikki vakuutusyritykset 
ja -edustajat osallistuvat menettelyihin 
riitojen ratkaisemiseksi 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolella, kun 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) antaako se neuvontaa tasapuolisen 
analyysin perusteella; tai

i) antaako se neuvontaa tasapuolisen 
analyysin perusteella asiakkaan etu 
huomioon ottaen; tai

Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) että se ei sopimusvelvoitteen nojalla ole 
velvollinen toimimaan 
vakuutusedustusalalla yksinomaan yhden 
tai useamman vakuutusyrityksen kanssa ja 
että se ei anna neuvontaa tasapuolisen 

iii) että se ei sopimusvelvoitteen nojalla ole 
velvollinen toimimaan 
vakuutusedustusalalla yksinomaan yhden 
tai useamman vakuutusyrityksen kanssa ja 
että se ei anna neuvontaa tasapuolisen 
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analyysin perusteella. Tällöin sen on 
ilmoitettava niiden vakuutusyritysten 
nimet, joiden kanssa se saa työskennellä ja 
työskentelee;

analyysin perusteella asiakkaan etu 
huomioon ottaen. Tällöin sen on 
ilmoitettava niiden vakuutusyritysten 
nimet, joiden kanssa se saa työskennellä ja 
työskentelee;

Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) jos edustaja saa minkä tahansa tyyppisen 
palkkion tai provision, tarjottaviin tai 
harkittaviin vakuutustuotteisiin liittyvän 
korvauksen koko määrä tai, jos tarkkaa 
määrää ei pystytä kertomaan, kaikkien 
palkkioiden tai provisioiden taikka niiden 
yhdistelmän laskentaperusta;

f) jos edustaja tai sen työntekijä saa minkä 
tahansa tyyppisen palkkion tai provision, 
palkkion tai provision suuruus tai, jos 
tarkkaa määrää ei pystytä kertomaan tai se 
voidaan kertoa vain kohtuuttomin 
ponnistuksin, palkkion tai provision
taikka niiden yhdistelmän laskentaperusta, 
jos asiakas niin pyytää; asiakkaalle on 
ilmoitettava hänen oikeudestaan pyytää 
nämä tiedot.

Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) jos provision suuruus riippuu siitä, 
saavutetaanko vakuutusedustajan 
kyseiselle vakuutuksenantajalle 
hankkimaan vakuutustoimintaan liittyvät 
sovitut tavoitteet tai kynnysarvot, on 
ilmoitettava kyseiset tavoitteet tai 
kynnysarvot sekä niiden saavuttamisesta 
maksettavat määrät.

Poistetaan.

Perustelu

Liian yksityiskohtaisten tietojen tarjoaminen voi hämmentää kuluttajia. Korvausmäärän sekä 
muuttuvan korvauksen luonteen ja laskentaperustan ilmoittaminen ei paranna asiakkaan 
suojaa.
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Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan f 
alakohdassa säädetään, viiden vuoden 
ajan tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä edustajan, joka 
edustaa muita vakuutussopimuksia kuin 
direktiivin 2002/83/EY liitteessä I olevassa 
missä tahansa luokassa täsmennettyjä 
sopimuksia, on ennen tällaisen 
vakuutussopimuksen tekemistä, jos 
edustaja saa korvauksen palkkiona tai 
provisiona,

Poistetaan.

a) kerrottava asiakkaalle palkkion tai 
provision suuruus tai, jos tarkkaa määrää 
ei pystytä kertomaan, palkkion tai 
provision taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperusta, jos asiakas niin pyytää;
b) kerrottava asiakkaalle hänen 
oikeudestaan pyytää a alakohdassa 
tarkoitetut tiedot.

Perustelu

Liian yksityiskohtaisten tietojen tarjoaminen voi hämmentää kuluttajia. Korvausmäärän sekä 
muuttuvan korvauksen luonteen ja laskentaperustan ilmoittaminen ei paranna asiakkaan 
suojaa.

Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusyrityksen tai -edustajan on 
myös kerrottava asiakkaalle 
työntekijöidensä kyseisen 
vakuutustuotteen jakelusta ja 
hallinnoinnista saaman muuttuvan 
korvauksen luonne ja laskentaperusta.

Poistetaan.
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Perustelu

Liian yksityiskohtaisten tietojen tarjoaminen voi hämmentää kuluttajia. Korvausmäärän sekä 
muuttuvan korvauksen luonteen ja laskentaperustan ilmoittaminen ei paranna asiakkaan 
suojaa.

Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos asiakas maksaa 
vakuutussopimuksen perusteella maksuja 
vakuutussopimuksen tekemisen jälkeen, 
vakuutusyrityksen tai -edustajan on myös 
kerrottava tämän artiklan mukaiset tiedot 
kustakin tällaisesta maksusta.

Poistetaan.

Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 33 artiklan 
mukaisesti. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

Poistetaan.

a) tarkoituksenmukaiset perusteet sen 
määrittämiseksi, miten edustajan 
saamasta korvauksesta – myös 
ehdollisesta provisiosta – on kerrottava 
asiakkaalle tämän artiklan 1 kohdan f ja 
g alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla;
b) tarkoituksenmukaiset perusteet 
erityisesti kaikkien palkkioiden tai 
provisioiden taikka niiden yhdistelmän 
laskentaperustan määrittämiseksi;
c) toimet, joita vakuutus- ja 
jälleenvakuutusyritysten voidaan 
kohtuudella odottaa toteuttavan 
esittääkseen saamiaan korvauksia 
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koskevat tiedot asiakkailleen.

Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 16, 17 ja 18 artiklassa tarkoitetut 
tiedot annetaan käyttäen muuta pysyvää 
välinettä kuin paperia tai verkkosivuston 
välityksellä, asiakkaalle on kuitenkin 
toimitettava pyynnöstä veloituksetta 
paperiversio.

3. Jos 16, 17 ja 18 artiklassa tarkoitetut 
tiedot annetaan käyttäen muuta pysyvää 
välinettä kuin paperia tai verkkosivuston 
välityksellä, asiakkaalle on kuitenkin 
toimitettava pyynnöstä veloituksetta 
paperiversio. Asiakkaalle on ilmoitettava 
tästä oikeudesta.

Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
selvästi ilmoitettava asiakkaalle 
eturistiriitojen yleinen luonne tai lähteet 
ennen kuin se alkaa suorittaa liiketoimia 
asiakkaan lukuun, jos vakuutusedustajan 
tai -yrityksen 15, 16 ja 17 artiklan 
mukaisesti soveltamat toimet eivät 
riittävällä tavalla pysty varmistamaan, että 
vältetään riski siitä, että eturistiriidat 
haittaavat asiakkaiden ja potentiaalisten 
asiakkaiden etuja.

2. Vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
pidettävä yllä ja käytettävä tehokkaita 
toiminta- ja hallintajärjestelyjä, joiden 
avulla se voi ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin 
toimenpiteisiin, jotta eturistiriidat eivät 
vaikuttaisi haitallisesti sen asiakkaiden 
etuihin. Vakuutusedustajan tai -yrityksen 
on selvästi ilmoitettava asiakkaalle 
eturistiriitojen yleinen luonne tai lähteet 
ennen kuin se alkaa suorittaa liiketoimia 
asiakkaan lukuun, jos vakuutusedustajan 
tai -yrityksen soveltamat toimet eivät 
riittävällä tavalla pysty varmistamaan, että 
vältetään riski siitä, että eturistiriidat 
haittaavat asiakkaiden ja potentiaalisten 
asiakkaiden etuja.

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että IMD 2:n teksti noudattaa MiFID 2:ta, jossa vaaditaan, että 
yrityksillä on oltava tehokkaat toiminta- ja hallintajärjestelyt, joilla estetään eturistiriitoja.
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Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 33 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotta voidaan täsmentää

Poistetaan.

a) toimet sekä tehokkaat toiminnan 
järjestämiseen liittyvät ja hallinnolliset 
järjestelyt, jotka vakuutusedustajien ja -
yritysten voidaan kohtuudella edellyttää 
toteuttavan eturistiriitojen 
tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, 
hallitsemiseksi ja ilmoittamiseksi, kun 
harjoitetaan vakuutusedustusta;
b) tarkoituksenmukaiset perusteet 
sellaisten eturistiriitojen 
määrittelemiseksi, jotka saattavat 
vahingoittaa vakuutusedustajien tai -
yrityksen asiakkaiden tai potentiaalisten 
asiakkaiden etuja.

Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vakuutusedustaja tai -yritys ja sen 
tarjoamat palvelut. Kun annetaan 
neuvontaa, on täsmennettävä, annetaanko 
neuvonta riippumattomasti ja perustuuko 
neuvonta laajaan vai rajoitetumpaan 
analyysiin markkinoista ja tarjoaako 
vakuutusedustaja tai -yritys asiakkaalle 
jatkuvaa arviointia asiakkaille suositellun 
vakuutustuotteen soveltuvuudesta 
asiakkaalle;

a) vakuutusedustaja tai -yritys ja sen 
tarjoamat palvelut. Kun annetaan 
neuvontaa, on nimenomaisesti
täsmennettävä, annetaanko neuvonta 
riippumattomasti ja perustuuko neuvonta 
laajaan vai rajoitetumpaan analyysiin 
markkinoista ja tarjoaako vakuutusedustaja 
tai -yritys asiakkaalle sopimuksen 
velvoittamaa tai sitoumuksetonta
ajoittaista arviointia asiakkaille suositellun 
vakuutustuotteen soveltuvuudesta 
asiakkaalle;
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Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun vakuutusedustaja tai -yritys 
ilmoittaa asiakkaalle, että 
vakuutusneuvonta annetaan 
riippumattomasti,

Poistetaan.

a) vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
arvioitava riittävän suuri määrä 
markkinoilla saatavilla olevia 
vakuutustuotteita. Vakuutustuotteiden 
olisi edustettava hajautetusti eri tyyppejä 
ja liikkeeseenlaskijoita tai tuotteiden 
tarjoajia, eivätkä ne saisi rajoittua 
sellaisten yhteisöjen liikkeeseenlaskemiin 
tai tarjoamiin vakuutustuotteisiin, joilla 
on läheiset yhteydet vakuutusedustajaan 
tai -yritykseen; ja
b) vakuutusedustaja tai -yritys ei saa 
hyväksyä tai ottaa vastaan palkkioita, 
provisioita tai muita rahallisia etuja, jotka 
kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 
puolesta toimiva henkilö maksaa tai 
tarjoaa liittyen kyseisen palvelun 
tarjoamiseen asiakkaille.

Perustelu

Direktiivillä ei saisi syrjiä tiettyjä markkinoilla vakiintuneita korvausjärjestelmiä, joilla 
varmistetaan kansalaisten vakuutusturva.

Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 33 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että 
vakuutusedustajat ja -yritykset 
noudattavat tässä artiklassa vahvistettuja 
periaatteita tarjotessaan asiakkailleen 

Poistetaan.
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vakuutusedustusta. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään
a) asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle tarjottavan palvelun tai 
tarjottavien palvelujen luonne ottaen 
huomioon liiketoimien tyyppi, kohde, 
suuruus ja lukumäärä; ja
b) tarjottavien tai harkittavien tuotteiden 
luonne, mukaan lukien erityyppiset 
vakuutustuotteet.

Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tarjotessaan neuvontaa 
vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
hankittava tarvittavat tiedot asiakkaan tai 
potentiaalisen asiakkaan tietämyksestä ja 
kokemuksesta tietystä tuotteesta tai 
palvelusta sekä tämän taloudellisesta 
tilanteesta ja sijoitustavoitteista, ja tämän 
perusteella vakuutusedustajan tai -
yrityksen olisi suositeltava 
vakuutustuotteita, jotka soveltuvat 
asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle.

1. Tarjotessaan neuvontaa 
vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
hankittava tarvittavat tiedot asiakkaan tai 
potentiaalisen asiakkaan tarpeista,
tietämyksestä ja kokemuksesta tietystä 
tuotteesta tai palvelusta sekä tämän 
taloudellisesta edusta ja sijoitustavoitteista, 
ja tämän perusteella vakuutusedustajan tai -
yrityksen olisi suositeltava 
vakuutustuotteita, jotka ovat asiakkaan tai
potentiaalisen asiakkaan parhaan edun 
mukaisia.

Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jos vakuutusedustaja tai -yritys katsoo 
edellisen alakohdan mukaisesti saadun
tiedon pohjalta, että tuote tai palvelu ei 
sovellu asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle, sen on varoitettava asiakasta
tai potentiaalista asiakasta. Varoitus 
voidaan esittää vakiomuotoisena.

Jos vakuutusedustaja tai -yritys katsoo 
edellisen alakohdan mukaisesti pyydetyn
tiedon pohjalta, että tuote tai palvelu ei ole 
asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan 
parhaan edun mukainen, sen on 
ilmoitettava asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle syyt tähän. Varoitus on 
esitettävä vakiomuotoisena.
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Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
luotava arkisto, joka sisältää 
vakuutusedustajan tai -yrityksen ja 
asiakkaan välillä sovitun asiakirjan tai 
sovitut asiakirjat, esimerkiksi sopimuksen, 
jossa tai joissa määritetään osapuolten 
oikeudet ja velvoitteet sekä muut 
vakuutusedustajan tai -yrityksen 
asiakkaalle tarjoamien palvelujen ehdot. 
Sopimuspuolten oikeudet ja velvoitteet 
voidaan sisällyttää viitteinä muihin 
asiakirjoihin tai oikeudellisesti sitoviin 
teksteihin.

3. Vakuutusedustajan tai -yrityksen on 
luotava arkisto, joka sisältää 
vakuutusedustajan tai yrityksen ja 
asiakkaan välillä sovitun asiakirjan tai 
sovitut asiakirjat, esimerkiksi sopimuksen, 
jossa tai joissa määritetään osapuolten 
oikeudet ja velvoitteet sekä muut 
vakuutusedustajan tai yrityksen asiakkaalle 
tarjoamien palvelujen ehdot. 
Sopimuspuolten oikeudet ja velvoitteet 
voidaan sisällyttää viitteinä muihin 
asiakirjoihin tai oikeudellisesti sitoviin 
teksteihin. Nämä tiedot on toimitettava 
asiakkaalle.

Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on sallittava, että 
harjoittaessaan myyntiin liittyvää 
vakuutusedustusta, jossa ei anneta 
neuvontaa, vakuutusedustajat ja -yritykset 
etenevät ilman 2 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen hankkimista tai määritelmän 
tekemistä, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:
a) vakuutusedustustoimintaa harjoitetaan 
asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan 
aloitteesta,
b) vakuutusedustustoiminta liittyy 
vakuutusperusteisiin sijoituksiin,
i) joiden sijoitusriski koskee ainoastaan 
[direktiivin 2004/39/EY] 25 artiklan 
3 kohdan a alakohdan mukaisesti 
yksinkertaisiksi katsottuja kohde-etuutena 
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olevia rahoitusvälineitä; tai
ii) joihin ei sisälly rakennetta, jonka 
vuoksi asiakkaan olisi vaikea ymmärtää 
siihen liittyvää riskiä;
c) asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle on selkeästi ilmoitettu siitä, 
että vakuutusedustajalla tai yrityksellä ei 
ole velvoitetta arvioida tarjotun tuotteen 
soveltuvuutta tai asianmukaisuutta, eikä 
asiakas näin ollen kuulu liiketoiminnan 
menettelytapasäännösten antaman suojan 
piiriin. Varoitus voidaan esittää 
vakiomuotoisena.

Perustelu

Tällä tarkistuksella otetaan käyttöön samanlainen standardi kuin MiFID 2:ssa ja luodaan 
tasapuoliset toimintaedellytykset muiden kuin vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden kanssa.

Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 33 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 
sen varmistamiseksi, että 
vakuutusedustajat ja -yritykset 
noudattavat tässä artiklassa vahvistettuja 
periaatteita tarjotessaan asiakkailleen 
vakuutusedustusta. Näillä delegoiduilla 
säädöksillä täsmennetään

Poistetaan.

a) asiakkaalle tai potentiaaliselle 
asiakkaalle tarjottavan palvelun tai 
tarjottavien palvelujen luonne ottaen 
huomioon liiketoimien tyyppi, kohde, 
suuruus ja lukumäärä;
b) tarjottavien tai harkittavien tuotteiden 
luonne, mukaan lukien erityyppiset 
vakuutustuotteet.
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Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hallinnollisiin seuraamuksiin ja 
toimenpiteisiin, joita voidaan soveltaa 1 
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, 
kuuluvat ainakin seuraavat:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
hallinnollisiin seuraamuksiin ja 
toimenpiteisiin, joita voidaan soveltaa 
1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, 
kuuluvat ainakin seuraavat:

a) julkinen lausuma, jossa ilmoitetaan 
kyseinen luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö ja säännösten rikkomisen 
luonne;
b) määräys, jossa kyseistä luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä vaaditaan 
lopettamaan rikkominen ja olemaan 
toistamatta sitä;

b) määräys, jossa kyseistä luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä vaaditaan 
lopettamaan rikkominen ja olemaan 
toistamatta sitä;

c) vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajan 
tapauksessa sen rekisteröinnin 
peruuttaminen 3 artiklan mukaisesti;

c) vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajan 
tapauksessa sen rekisteröinnin 
peruuttaminen 3 artiklan mukaisesti;

d) kielto, jolla kielletään ketä tahansa 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajan 
tai -yrityksen ylimmän hallintoelimen 
jäsentä tai muuta vastuussa olevana 
pidettyä luonnollista henkilöä hoitamasta 
tehtäviään vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustajissa tai -
yrityksissä;
e) kun on kyse oikeushenkilöstä, 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset, 
jotka ovat enintään 10 prosenttia
oikeushenkilön vuotuisesta 
kokonaisliikevaihdosta edellisenä 
tilikautena; jos kyseinen oikeushenkilö on 
emoyrityksen tytäryritys, vuotuisena 
kokonaisliikevaihtona on perimmäisen 
emoyrityksen konsolidoidun tilinpäätöksen 
mukainen vuotuinen kokonaisliikevaihto 
edellisenä tilikautena;

e) kun on kyse oikeushenkilöstä, 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset, 
jotka ovat enintään 8 prosenttia
oikeushenkilön vuotuisesta 
kokonaisliikevaihdosta edellisenä 
tilikautena; jos kyseinen oikeushenkilö on 
emoyrityksen tytäryritys, vuotuisena 
kokonaisliikevaihtona on perimmäisen 
emoyrityksen konsolidoidun tilinpäätöksen 
mukainen vuotuinen kokonaisliikevaihto 
edellisenä tilikautena;

f) kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, 
enintään 5 000 000 euron suuruiset 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset tai 
niissä jäsenvaltioissa, joissa euro ei ole 

f) kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, 
enintään 3 000 000 euron suuruiset 
hallinnolliset taloudelliset seuraamukset tai 
niissä jäsenvaltioissa, joissa euro ei ole 
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virallinen valuutta, vastaava arvo 
kansallisena valuuttana tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä; ja

virallinen valuutta, vastaava arvo 
kansallisena valuuttana tämän direktiivin 
voimaantulopäivänä.

Jos säännösten rikkomisesta saatu 
taloudellinen hyöty voidaan määrittää, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
enimmäistaso on vähintään kyseisen 
hyödyn määrä kaksinkertaisena.

Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

34 artikla Poistetaan.
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 8, 17, 
23, 24 ja 25 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 8, 17, 23, 24 ja 
25 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 8, 17, 23, 24 ja 25 
artiklan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
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parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.
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