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MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel a javaslat fő célkitűzése és tárgya 
az említett területekkel kapcsolatos 
nemzeti rendelkezések harmonizálása, a 
javaslatnak az EUMSZ 53. cikkének (1) 
bekezdésén és 62. cikkén kell alapulnia. Az 
irányelv, mint forma, megfelelő ahhoz, 
hogy az irányelv által lefedett területeken a 
végrehajtási intézkedéseket szükség szerint 
kiigazítsák az adott piac és jogrendszer 
meglévő sajátosságai szerint minden egyes 
tagállamban. Az irányelvnek célja továbbá 
a biztosítási és viszontbiztosítási 
közvetítési tevékenység – ideértve a 
szakmai kárügyintézést és a kárrendezést 
– folytatására vonatkozó nemzeti 
szabályok összehangolása, ezért alapul 
továbbá a Szerződés 53. cikkének (1) 
bekezdésén. Emellett, mivel az Unió egész 
területén szolgáltatást nyújtó ágazatról van 
szó, az irányelvnek alapját jelenti továbbá a 
Szerződés 62. cikke.

(2) Mivel a javaslat fő célkitűzése és tárgya 
az említett területekkel kapcsolatos 
nemzeti rendelkezések harmonizálása, a 
javaslatnak az EUMSZ 53. cikkének (1) 
bekezdésén és 62. cikkén kell alapulnia. Az 
irányelv, mint forma, megfelelő ahhoz, 
hogy az irányelv által lefedett területeken a 
végrehajtási intézkedéseket szükség szerint 
kiigazítsák az adott piac és jogrendszer 
meglévő sajátosságai szerint minden egyes 
tagállamban. Az irányelvnek célja továbbá 
a biztosítási és viszontbiztosítási 
közvetítési tevékenység folytatására 
vonatkozó nemzeti szabályok 
összehangolása, ezért alapul továbbá a 
Szerződés 53. cikkének (1) bekezdésén.
Emellett, mivel az Unió egész területén 
szolgáltatást nyújtó ágazatról van szó, az 
irányelvnek alapját jelenti továbbá a 
Szerződés 62. cikke.

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Annak biztosítása érdekében, hogy 
ugyanolyan szintű védelem álljon fenn 
függetlenül attól, hogy a fogyasztók 
milyen csatornákon keresztül vásárolnak 
biztosítási terméket (akár közvetlenül a 

törölve
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biztosítótól, akár közvetve egy 
közvetítőtől), ezen irányelvnek nemcsak a 
biztosítókra kell kiterjednie, hanem olyan 
más piaci szereplőkre is, amelyek 
kiegészítő jelleggel értékesítenek 
biztosítási termékeket (pl. utazási 
ügynökök vagy gépjármű-bérbeadó cégek, 
áruszállítók, amelyek nem teljesítik a 
mentességre vonatkozó feltételeket).

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen irányelvet alkalmazni kell azokra 
a személyekre, akiknek a tevékenységébe 
tartozik (függetlenül attól, hogy az ügyfél 
vagy a biztosító nevében végzik) a 
biztosítási vagy viszontbiztosítási 
szerződés ügyintézése és teljesítése során a 
segítségnyújtás, ideértve a szakmai 
kárügyintézést és kárrendezést, valamint a 
szakértői kárbecslést.

(7) Ezen irányelvet alkalmazni kell azokra 
a személyekre, akiknek a tevékenységébe 
tartozik (függetlenül attól, hogy az ügyfél 
vagy a biztosító nevében végzik) a 
biztosítási vagy viszontbiztosítási 
szerződés ügyintézése és teljesítése során a 
segítségnyújtás.

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni 
azokra a személyekre, akik más jellegű 
szakmai tevékenységet folytatnak, például 
az adószakértőkre vagy a könyvelőkre, 
akik szakmai tevékenységük kifejtése 
során eseti jelleggel adnak tanácsot a 
biztosítási fedezettel kapcsolatban; 
ugyancsak nem kell ezt az irányelvet 
alkalmazni akkor, ha csupán a biztosítási 
termékekről általános jelleggel történő 
tájékoztatásra kerül sor, feltéve hogy ennek 
a tevékenységnek nem az a célja, hogy 
segítséget nyújtson a fogyasztónak 

(12) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni 
azokra a személyekre, akik más jellegű 
szakmai tevékenységet folytatnak, például 
az adószakértőkre vagy a könyvelőkre, 
akik szakmai tevékenységük kifejtése 
során eseti jelleggel adnak tanácsot a 
biztosítási fedezettel kapcsolatban; 
ugyancsak nem kell ezt az irányelvet 
alkalmazni akkor, ha csupán a biztosítási 
termékekről általános jelleggel történő 
tájékoztatásra kerül sor, feltéve hogy ennek 
a tevékenységnek nem az a célja, hogy 
segítséget nyújtson a fogyasztónak 
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biztosítási vagy viszontbiztosítási 
szerződés megkötéséhez, vagy 
teljesítéséhez .

biztosítási vagy viszontbiztosítási 
szerződés megkötéséhez, vagy 
teljesítéséhez, illetve nem is az, hogy egy 
biztosítási vagy viszontbiztosítási 
vállalkozás szakmai kárügyintézését 
végezze, sem pedig a kárrendezés és a 
szakértői kárbecslés.

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A tagállamok nem alkalmazhatják a 
nyilvántartásba vételre vonatkozó 
követelményeket olyan biztosítási 
közvetítőkre, amelyek biztosításközvetítési 
tevékenységet folytatnak bizonyos típusú 
biztosítási szerződések kapcsán kiegészítő 
jelleggel vagy kárügyintézési 
tevékenységek, kárrendezés vagy szakértői 
kárbecslés kapcsán, feltéve, hogy 
megfelelnek ezen irányelv ismeretekre és 
képességekre, jó hírnévre és az 
alkalmazandó tájékoztatási és ügymenetre 
vonatkozó előírásainak, és a tevékenységet 
bejelentették az illetékes hatóságnak.

törölve

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Fontos magas szintű szakszerűséget és 
kompetenciát biztosítani a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők és a közvetlen 
biztosítók azon alkalmazottai körében, akik 
részt vesznek a biztosítási szerződések 
értékesítése előtti, alatti és utáni 
tevékenységekben. Ezért a közvetítők, 
illetve a közvetlen biztosítók, gépjármű-
bérbeadók és utazási ügynökök 
alkalmazottai szakmai ismereteinek, 

(22) Fontos magas szintű szakszerűséget és 
kompetenciát biztosítani a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők és a közvetlen 
biztosítók azon alkalmazottai körében, akik 
részt vesznek a biztosítási szerződések 
értékesítése előtti, alatti és utáni 
tevékenységekben. Ezért a közvetítőknek 
és a közvetlen biztosítók alkalmazottainak 
olyan szakmai ismeretekkel kell 
rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik 
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valamint a kárügyintézési 
tevékenységeket, kárrendezést vagy 
szakértői kárbecslést folytató személyek 
szakmai ismereteinek meg kell felelniük 
az ilyen tevékenységek összetettségi 
szintjének. Gondoskodni kell a 
továbbképzésről.

feladataik megfelelő ellátását és 
kötelezettségeik megfelelő teljesítését.
Gondoskodni kell a továbbképzésről.

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A biztosítási termék értékesítője és 
vevője közötti összeférhetetlenség 
enyhítése érdekében a 
biztosításértékesítők díjazását kellő módon 
közzé kell tenni. Ennek megfelelően az 
életbiztosítási termékek esetében a 
közvetítő és a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító alkalmazottja az értékesítés előtt 
köteles tájékoztatni az ügyfelet a 
díjazásáról. Egyéb biztosítási termékek 
esetében – az ötéves átmeneti időszakra is 
figyelemmel – tájékoztatni kell az ügyfelet 
arról a jogáról, hogy ilyen tájékoztatást 
kérhet, és azt kérésre meg kell adni az 
ügyfélnek.

törölve

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Annak érdekében, hogy az ügyfél 
attól függetlenül összehasonlítható 
információt kapjon a nyújtott 
biztosításközvetítési szolgáltatásokról, 
hogy a szolgáltatást közvetítőn keresztül 
vagy közvetlenül egy biztosítótól vásárolja, 
illetve annak érdekében, hogy el lehessen 
kerülni a verseny amiatti torzulását, hogy 
a biztosítókat arra ösztönzik, hogy a 

törölve
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tájékoztatási előírások elkerülése 
érdekében inkább közvetlenül 
értékesítsenek az ügyfeleknek és ne 
közvetítőkön keresztül, a biztosítóktól is 
meg kell követelni, hogy tájékoztatást 
nyújtsanak a biztosítási termékek 
értékesítéséért kapott díjazásukra 
vonatkozóan azon ügyfelek számára, 
akikkel közvetlenül foglalkoznak a 
biztosítási közvetítési szolgáltatások 
nyújtása során.

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Az ebben az irányelvben 
meghatározott célkitűzések elérése 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazást kell adni a Bizottság 
számára a közvetítő megfelelő ismereteire 
és kompetenciájára vonatkozó fogalmak 
részleteinek meghatározása, az 
összeférhetetlenség kezelése és a 
biztosítással kapcsolt lakossági befektetési 
termékekkel összefüggő üzletvitelre 
vonatkozó kötelezettségek tekintetében, 
valamint a szankciókkal kapcsolatos 
tájékoztatás eljárásával és formájával 
kapcsolatban. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
előkészítésekor és megszövegezésekor a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlament és a Tanács részére 
egyidejűleg, időben és megfelelő módon 
történő továbbításáról.

törölve
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Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az Európai Unió működéséről szóló 
Szerződés 290. és 291. cikke szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén, és az európai felügyeleti hatóság (az 
Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) 
létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 
1094/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 10–15. cikkének 
megfelelően, a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el, amelyek a
[8]. cikkben kerültek meghatározásra a 
közvetítő megfelelő ismereteire és 
képességeire vonatkozóan, a [17. és 23.] 
cikkben az összeférhetetlenség kezelésére 
vonatkozóan, és a [24. és 25.] cikkben 
azon üzletviteli kötelezettségekre 
vonatkozóan, amelyek a lakossági 
befektetési biztosítási csomagtermékekkel, 
valamint a [30.] cikkben az eljárások és a
szankciókkal kapcsolatos tájékoztatási 
formák tekintetében meghatározott 
végrehajtási technikai standardokkal 
kapcsolatosak. E felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok és végrehajtási technikai 
standardok tervezetét az EBFH dolgozza 
ki.

(52) A Bizottság az európai felügyeleti 
hatóság (az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) 
létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 
1094/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 10–15. cikkének 
megfelelően végrehajtási technikai 
standardokat fogad el, amint a 
szankciókkal kapcsolatos eljárások és 
benyújtandó információ tekintetében a 
[31.] cikk előírja. E végrehajtási technikai 
standardok tervezetét az EBFH dolgozza 
ki.

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez az irányelv a valamely tagállamban 
letelepedett vagy letelepedni szándékozó 
természetes és jogi személyek biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítési 
tevékenységének , beleértve a szakmai 
kárügyintézést és a kárbecslést, 
megkezdésére és folytatására vonatkozó 

(1) Ez az irányelv szabályokat állapít meg
a valamely tagállamban letelepedett vagy 
letelepedni szándékozó természetes és jogi 
személyek biztosítási és viszontbiztosítási
tevékenységének megkezdése és folytatása 
tekintetében.
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szabályokat állapítja meg.

Indokolás

A szakmai kárügyintézéssel és a kárrendezéssel kapcsolatos tevékenységek felvétele az 
irányelv hatálya alá nem indokolt. Ezek a tevékenységek nem kapcsolódnak a biztosítási 
termékek eladásához, és nem tekinthetők biztosítási közvetítői tevékenységeknek. Ezen 
túlmenően, e tevékenységeket a nemzeti jogszabályozás már kellőképpen lefedi.

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a biztosítás valamely szolgáltató által 
nyújtott javakhoz képest kiegészítő jellegű, 
amennyiben az ilyen biztosítás fedezetet 
nyújt a csőd vagy az ilyen szolgáltató által 
nyújtott javak elveszésének vagy 
sérülésének kockázatával kapcsolatosan ; 

e) a biztosítás valamely szolgáltató 
termékéhez vagy szolgáltatásához képest 
kiegészítő jellegű, amennyiben az ilyen 
biztosítás fedezetet nyújt:

Indokolás

A poggyász megsérüléséből vagy elvesztéséből fakadó károkat, valamint a szolgáltatótól 
megrendelt utazáshoz kapcsolódó egyéb kockázatokat fedező kiegészítő biztosításokra 
vonatkozó kivételt fenn kell tartani. E biztosítások általában egyszerű, alacsony díjszabású és 
rövid időtartamra szóló termékek. Az ilyen kiegészítő biztosítások felvétele az irányelv hatálya 
alá ezért nem szükséges.

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – e pont – i alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a csőd vagy az ilyen szolgáltató által 
nyújtott javak elvesztésének vagy 
sérülésének kockázatával kapcsolatosan;

Indokolás

A poggyász megsérüléséből vagy elvesztéséből fakadó károkat, valamint a szolgáltatótól 
megrendelt utazáshoz kapcsolódó egyéb kockázatokat fedező kiegészítő biztosításokra 
vonatkozó kivételt fenn kell tartani. E biztosítások általában egyszerű, alacsony díjszabású és 
rövid időtartamra szóló termékek. Az ilyen kiegészítő biztosítások felvétele az irányelv hatálya 
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alá ezért nem szükséges.

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. poggyász megsérülésével vagy 
elvesztésével, valamint az ugyanattól a 
szolgáltatótól megrendelt utazáshoz 
kapcsolódó egyéb kockázatokkal 
kapcsolatosan, még abban az esetben is, 
ha a biztosítás életbiztosítási vagy 
felelősségi kockázatokra is kiterjed, 
feltéve, hogy a fedezet kiegészítő jellegű az 
adott utazás kockázataira vonatkozó fő 
fedezethez képest;

Indokolás

A poggyász megsérüléséből vagy elvesztéséből fakadó károkat, valamint a szolgáltatótól 
megrendelt utazáshoz kapcsolódó egyéb kockázatokat fedező kiegészítő biztosításokra 
vonatkozó kivételt fenn kell tartani. E biztosítások általában egyszerű, alacsony díjszabású és 
rövid időtartamra szóló termékek. Az ilyen kiegészítő biztosítások felvétele az irányelv hatálya 
alá ezért nem szükséges.

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „a biztosítási közvetítés”: biztosítási
szerződések megkötésével kapcsolatos 
tanácsadással, ajánlattétellel, vagy 
biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével kapcsolatos egyéb 
tevékenység, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre, 
valamint szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési tevékenység. Ezek a 
tevékenységek akkor is biztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 

3. "a biztosítási közvetítés" biztosítási
szerződésekkel kapcsolatos tanácsadással, 
ajánlattétellel, vagy más biztosítási 
szerződések megkötésének előkészítésével 
kapcsolatos tevékenységek, vagy az ilyen 
szerződések megkötése, illetve 
közreműködés az ilyen szerződések 
kezelésében és teljesítésében, különös 
tekintettel a követelésekre. Ezek a 
tevékenységek akkor is biztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
biztosító végzi, biztosítási közvetítő 
közreműködése nélkül.
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biztosító végzi, biztosítási közvetítő 
közreműködése nélkül.

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a biztosító által szakmai alapon 
végzett kárügyintézés, valamint 
kárrendezés és szakértői kárbecslés.

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „a viszontbiztosítási közvetítés”: 
viszontbiztosítási szerződések 
megkötésével kapcsolatos tanácsadással , 
ajánlattétellel, vagy biztosítási szerződések 
megkötésének előkészítésével kapcsolatos
egyéb tevékenységek, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre, 
valamint szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési tevékenység. Ezek a 
tevékenységek akkor is viszontbiztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
viszontbiztosító végzi, viszontbiztosítási 
közvetítő közreműködése nélkül.

6. „viszontbiztosítási közvetítés”: 
viszontbiztosítási szerződésekkel
kapcsolatos tanácsadással, ajánlattétellel, 
vagy más biztosítási szerződések 
megkötésének előkészítésével kapcsolatos 
tevékenységek, vagy az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre. Ezek a 
tevékenységek akkor is viszontbiztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
viszontbiztosító végzi, viszontbiztosítási 
közvetítő közreműködése nélkül.

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a viszontbiztosító által szakmai alapon 
végzett kárügyintézés, valamint 
kárrendezés és szakértői kárbecslés.



PE504.065v02-00 12/30 AD\930817HU.doc

HU

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „tanácsadás”: ajánlás valamely 
ügyfélnek annak kérésére vagy a biztosító, 
illetőleg a biztosítási közvetítő 
kezdeményezésére;

9. „tanácsadás”: személyes ajánlások 
szolgáltatása egy meglévő vagy potenciális 
ügyfél számára egy biztosítási termékkel 
kapcsolatban, akár az ügyfél kérésére, 
akár a biztosító, illetőleg a biztosítási 
közvetítő kezdeményezésére;

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „céljutalék”: olyan, jutalék formájában 
nyújtott javadalmazás, amelynek során a 
fizetendő összeg a közvetítő és a biztosító
közötti ügylethez kapcsolódóan 
megállapodott célok elérésén alapul;

10. „céljutalék”: olyan, jutalék formájában 
nyújtott javadalmazás, amelynek során a 
fizetendő összeg a közvetítő és a biztosító
között zajló tevékenységekhez
kapcsolódóan megállapodott bármely célok 
elérésén alapul;

Indokolás

Jutalékok nemcsak a közvetítő és a biztosító közötti ügylethez kapcsolódóan megállapodott 
célok elérése alapján keletkezhetnek, hanem a közvetítő ügyfelei által bejelentett kártérítési 
igények száma alapján is. A meghatározásnak ki kell terjednie a javadalmazást befolyásoló 
valamennyi tényezőre. Egyes bank-biztosító csoportok a jutalékokat keresztértékesítési 
gyakorlatok alapján számolják: a jelzálog-alapú jutalék például más lehet attól függően, hogy 
ugyanazon ügyfél számára életbiztosítási termék is eladásra kerül-e. Ez a gyakorlat arra 
ösztönzi a közvetítőt, hogy egymással párhuzamosan több terméket adjon el annak ellenére, 
hogy az ügyfélnek azokra nincsen szüksége, illetve máshol esetleg kedvezőbb ajánlatot 
találna.

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk törölve
Kiegészítő jellegű biztosítási közvetítési, 
szakmai kárügyintézési és kárbecslési 

szolgáltatások bejelentési eljárása
(1) A 3. cikkben meghatározott 
nyilvántartásba-vételi előírások nem 
alkalmazandók az olyan biztosítási 
közvetítőre, aki kiegészítő jelleggel folytat 
biztosítási közvetítési tevékenységet, 
feltéve, hogy a tevékenységek teljesítik 
valamennyi alábbi feltételt:
a) a biztosítási közvetítő fő szakmai 
tevékenysége nem biztosítási közvetítés;
b) a biztosítási közvetítő csak bizonyos 
biztosítási termékek közvetítését végzi, 
amelyek kiegészítenek egy terméket vagy 
szolgáltatást, és ezeket egyértelműen 
meghatározza a bejelentésben;
c) az érintett biztosítási termékek nem 
tartalmaznak életbiztosítást vagy 
felelősségi kockázatot, kivéve, ha az ilyen 
fedezet a fő fedezettel együtt jár.
(2) A 3. cikkben meghatározott 
nyilvántartásba vételre vonatkozó 
előírások nem alkalmazandók azokra a 
biztosítási közvetítőkre, amelyek egyedüli 
tevékenysége szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési szolgáltatások nyújtása.
(3) Az e cikk (1) és (2) bekezdésének 
hatálya alá tartozó biztosítási közvetítőnek 
a székhelye szerinti tagállam illetékes 
hatóságához bejelentést kell eljuttatnia, 
amelyben tájékoztatja az illetékes
hatóságot a kilétéről, címéről és szakmai 
tevékenységeiről.
(4) Az e cikk (1) és (2) bekezdésének 
hatálya alá tartozó közvetítők az ezen 
irányelv I., III, IV., V., VIII. és IX. 
fejezetének, valamint 15. és 16. cikke 
rendelkezéseinek a hatálya alá tartoznak.
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Indokolás

A szakmai kárügyintézéssel és a kárrendezéssel kapcsolatos tevékenységeknek az irányelv 
hatálya alól történő kizárásával és a kivételnek az 1. cikk (2) bekezdésének e) pontjába 
történő újrafelvételével a bejelentési eljárás elveszti fő rendeltetését, ezért törölni kell.

Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A biztosítási és a viszontbiztosítási
közvetítőknek – beleértve azokat, akik az 
említett tevékenységeket kiegészítő 
jelleggel folytatják, szakmai 
kárügyintézést, kárrendezést vagy 
szakértői kárbecslést végeznek, valamint a 
biztosítási közvetítési tevékenységet 
folytató biztosítók alkalmazottait –
rendelkezniük kell azokkal a megfelelő 
ismeretekkel és képességekkel, amelyeket 
a közvetítő , illetve a vállalkozás székhelye 
szerinti tagállam meghatároz feladataik
megfelelő ellátásához, és megfelelő 
szakmai tapasztalatot kell igazolniuk az 
általuk közvetített termékek összetettsége 
tekintetében .

(1) A biztosítási és a viszontbiztosítási
közvetítőknek, valamint a biztosítók
biztosítási közvetítési tevékenységet 
folytató alkalmazottainak rendelkezniük 
kell azokkal a megfelelő ismeretekkel és 
képességekkel, amelyeket a közvetítő, 
illetve a vállalkozás székhelye szerinti 
tagállam meghatároz feladataik megfelelő 
ellátásához.

Indokolás

Fontos, hogy a közvetítő és a biztosítók alkalmazottai rendelkezzenek a feladataik megfelelő 
ellátásához szükséges ismeretekkel és készségekkel. A megfelelő szakmai tapasztalat 
meglétének igazolására vonatkozó kiegészítő rendelkezést azonban törölni kell. Máskülönben 
a biztosítói közvetítői szakmához való hozzáférés gyakorlatilag lehetetlenné válna.

Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

(8) A tagállamok meghatározzák:
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meghatározzák:

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítők és a biztosítók 
biztosításközvetítési tevékenységet folytató 
alkalmazottai megfelelő ismereteinek és 
képességeinek, és különösen a 
szakképesítések színvonalának kölcsönös 
elismerése során a fogadó tagállamnak el 
kell fogadnia az egész életen át tartó 
tanulás Európai Képesítési 
Keretrendszerének létrehozásáról szóló, 
2008. április 23-i európai parlamenti és 
tanácsi ajánlás szerint létrehozott Európai 
Képesítési Keretrendszer szerinti 3. vagy 
afeletti szinten akkreditált nemzeti 
képesítést annak bizonyítékaként, hogy a 
biztosítási vagy viszontbiztosítási közvetítő 
teljesíti az ismeretekre és képességekre 
vonatkozó előírásokat, ami az ezen 
irányelv szerinti nyilvántartásba vétel 
feltétele.

Indokolás

A belső piac széttöredezésének elkerülése érdekében valamennyi tagállamban alkalmazandó 
minimumszabályokat kell – az Európai Képesítési Keretrendszer alapján – meghatározni a 
szükséges ismeretek és képességek tekintetében.

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett hatóságok 
lehetnek közhatóságok vagy a hazai jog 
által elismert testületek vagy olyan 
közhatóságok, amelyeket a hazai jog 
kifejezetten erre a célra hatalmaz fel. Ezek 

(2) Az (1) bekezdésben említett hatóságok 
lehetnek közhatóságok vagy a hazai jog 
által elismert testületek vagy olyan 
közhatóságok, amelyeket a hazai jog 
kifejezetten erre a célra hatalmaz fel. Ezek 
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nem lehetnek biztosítók vagy 
viszontbiztosítók.

nem lehetnek biztosítók vagy 
viszontbiztosítók, sem olyan egyesületek, 
amelyek tagjai között közvetlenül vagy 
közvetve biztosítók vagy viszontbiztosítók, 
illetve biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítők szerepelnek,

Indokolás

A módosítás célja az összeférhetetlenség elkerülése a biztosítási közvetítők és az őket 
felügyelő hatóságok között, ezáltal megerősítve a szolgáltatás minőségét és a piac hatékony 
működését.

Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (3) bekezdésben említett 
hatásköröket a nemzeti joggal 
összhangban kell gyakorolni, és azoknak 
legalább az alábbi jogokat kell 
tartalmazniuk:
a) hozzáférés bármely formájú bármely, a 
felügyelettel összefüggő feladatok 
teljesítése szempontjából releváns 
dokumentumhoz, valamint arról másolat 
készítése;
b) információkérés bármely személytől, 
valamint szükség szerint a személy 
beidézése és kikérdezése az információ 
megszerzése céljából;
c) helyszíni vizsgálatok elvégzése;
d) próbavásárlás végzése;
e) szakmai tevékenység folytatásától 
ideiglenes eltiltás kérelmezése;
f) tájékoztatási kötelezettség előírása a 
biztosítók számára;
g) büntetőeljárás kezdeményezése;
h) ellenőrzések vagy vizsgálatok 
végrehajtásának engedélyezése 
könyvvizsgálók vagy szakértők számára;
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Indokolás

A módosítás célja az összeférhetetlenség elkerülése a biztosítási közvetítők és az őket 
felügyelő hatóságok között, ezáltal megerősítve a szolgáltatás minőségét és a piac hatékony 
működését.

Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják olyan 
megfelelő, hatékony, pártatlan és független 
panasztételi és jogorvoslati eljárások 
kialakítását, amelyek a biztosításközvetítők 
és az ügyfelek, valamint a biztosítók és az 
ügyfelek közötti viták nem bírósági úton 
történő rendezését szolgálják, felhasználva 
e célra – adott esetben - a már létező 
testületeket. A tagállamok biztosítják 
továbbá, hogy valamennyi biztosító és 
biztosításközvetítő részt vegyen a 
bíróságon kívüli vitarendezési 
eljárásokban, amennyiben a következő 
feltételek teljesülnek:

(1) A tagállamok biztosítják olyan 
megfelelő, hatékony, pártatlan és független 
panasztételi és jogorvoslati eljárások 
kialakítását, amelyek a biztosításközvetítők 
és a fogyasztók, valamint a biztosítók és a 
fogyasztók közötti viták nem bírósági úton 
történő rendezését szolgálják, felhasználva 
e célra – adott esetben – a már létező 
testületeket. A tagállamok biztosítják 
továbbá, hogy valamennyi biztosító és 
biztosításközvetítő részt vegyen a 
bíróságon kívüli vitarendezési 
eljárásokban, amennyiben a következő 
feltételek teljesülnek:

Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a tisztességes elemzés alapján ad-e 
tanácsot; vagy

i. az ügyfél érdekeit figyelembe véve,
tisztességes elemzés alapján ad-e tanácsot,
vagy

Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. nincs szerződési kötelezettsége arra, 
hogy kizárólagosan egy vagy több biztosító 
számára fejtsen ki biztosításközvetítői 
üzleti tevékenységet, és nem a tisztességes 
elemzés alapján nyújt tanácsot. Ebben az 
esetben, az ügyfél kérésére meg kell adnia 
azon biztosítók nevét, amelyekkel üzleteket 
köthet és köt ;

iii. nincs szerződési kötelezettsége arra, 
hogy kizárólagosan egy vagy több biztosító 
számára fejtsen ki biztosításközvetítői 
üzleti tevékenységet, és tisztességes 
elemzés alapján, az ügyfél érdekeit 
figyelembe véve nyújt tanácsot. Ebben az 
esetben, az ügyfél kérésére meg kell adnia 
azon biztosítók nevét, amelyekkel üzleteket 
köthet és köt;

Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) amennyiben a közvetítő díjat vagy 
bármely jellegű jutalékot kap, a felajánlott 
vagy figyelembe vett biztosítási termékekre 
vonatkozó javadalmazás teljes összege,
vagy amennyiben a pontos összeg nem 
adható meg, a díjak vagy jutalékok vagy 
azok kombinációja kiszámításának alapja;

f) amennyiben a közvetítő vagy bármely 
alkalmazottja díjat vagy bármely jellegű 
jutalékot kap, úgy annak összege, illetve –
amennyiben az összeg nem adható meg –, 
a díjak vagy jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámításának alapja, ha az 
ügyfél ezt igényli. Az ügyfelet tájékoztatni 
kell arról, hogy jogában áll e tájékoztatást 
igényelni;

Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) amennyiben a jutalék összege a 
közvetítő és a biztosító közötti ügylethez 
kapcsolódóan megállapodott célok vagy 
küszöbértékek elérésén alapul, a célok 
vagy küszöbértékek, valamint az azok 
elérése esetén fizetendő összeg.

törölve

Indokolás

A túlzottan részletes közzétételi kötelezettségek megzavarhatják a fogyasztókat. A 
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javadalmazás összegének, valamint minden változó javadalmazás természetének és 
kiszámítási alapjának közzététele nem járul hozzá a fogyasztóvédelemhez.

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától kezdődően öt évig az (1) 
bekezdés f) pontjától eltérve a 2002/83/EK 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
bármely ágazatba tartozó szerződésektől 
eltérő biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítő, amennyiben a közvetítő 
javadalmazása díj vagy jutalék, a szóban 
forgó biztosítási szerződés megkötése előtt

törölve

a) amennyiben az ügyfél kéri, 
tájékoztatást ad az összegről, illetve ha a 
pontos összeg nem meghatározható, a 
díjak vagy jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámításának alapjáról.
b) tájékoztatja az ügyfelet arról a jogáról, 
hogy kérheti az a) pontban említett 
információt.

Indokolás

A túlzottan részletes közzétételi kötelezettségek megzavarhatják a fogyasztókat. A 
javadalmazás összegének, valamint minden változó javadalmazás természetének és 
kiszámítási alapjának közzététele nem járul hozzá a fogyasztóvédelemhez.

Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztosító vagy a biztosítási közvetítő 
tájékoztatja továbbá az ügyfelet azon 
változó javadalmazás jellegéről és 
összegéről, amelyet bármely alkalmazottja 
kap a szóban forgó biztosítási termék 
értékesítéséért és kezeléséért.

törölve
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Indokolás

A túlzottan részletes közzétételi kötelezettségek megzavarhatják a fogyasztókat. A 
javadalmazás összegének, valamint minden változó javadalmazás természetének és 
kiszámítási alapjának közzététele nem járul hozzá a fogyasztóvédelemhez.

Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az ügyfél a biztosítási 
szerződéssel összefüggésben annak 
megkötése után teljesít fizetést, a biztosító 
vagy a közvetítő bármely ilyen kifizetésre 
vonatkozóan megteszi az e cikk szerinti 
közzétételeket.

törölve

Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Ezek a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
meghatározzák:

törölve

a) azokat a megfelelő kritériumokat, 
amelyek arra vonatkoznak, hogy milyen 
módon kell a közvetítő javadalmazásáról –
ideértve a céljutalékot – tájékoztatni az 
ügyfelet e cikk (1) bekezdése f) és g) 
pontjának, valamint (2) bekezdésének 
megfelelően;
b) a díjak, jutalékok vagy azok 
kombinációja kiszámítási alapjának 
meghatározására vonatkozó megfelelő 
kritériumokat;
c) azok az intézkedéseket, amelyek 
megtétele indokoltan elvárható a 
biztosítási közvetítőktől és a biztosítóktól a 
javadalmazásuk ügyfél felé történő 
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közzététele tekintetében.

Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben azonban a 16., 17. és 18. 
cikkben említett tájékoztatás a papírtól 
eltérő tartós adathordozó vagy weboldal 
révén történik, az ügyfél kérésére az 
információt díjmentesen papíron is 
rendelkezésre kell bocsátani.

(3) Amennyiben azonban a 16., 17. és 18. 
cikkben említett tájékoztatás a papírtól 
eltérő tartós adathordozó vagy weboldal 
révén történik, az ügyfél kérésére az 
információt díjmentesen papíron is 
rendelkezésre kell bocsátani. Az ügyfelet e 
jogáról tájékoztatni kell.

Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a biztosítási közvetítő 
vagy biztosító által a 15., 16. és 17. 
cikknek megfelelően tett lépések nem 
elegendőek annak ésszerű bizonyossággal 
történő biztosítására, hogy megelőzzék az 
ügyfelek vagy potenciális ügyfelek érdekei 
összeférhetetlenségből eredő sérülésének a 
kockázatát, akkor a biztosítási közvetítőnek 
vagy biztosítónak az ügyfél nevében 
folytatott üzleti tevékenység megkezdése 
előtt egyértelműen tájékoztatnia kell az 
ügyfelet az összeférhetetlenség általános 
jellegéről vagy forrásáról.

(2) A biztosítónak vagy a biztosítási 
közvetítőnek hatékony szervezeti és 
igazgatási megállapodásokat kell 
fenntartania és teljesítenie annak 
biztosítása céljából, hogy az ügyfelek 
érdekeit kedvezőtlenül érintő 
összeférhetetlenség megelőzése érdekében 
minden ésszerű intézkedés meghozatalra 
kerüljön. Amennyiben a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító által tett lépések 
nem elegendőek annak ésszerű 
bizonyossággal történő biztosítására, hogy 
megelőzzék az ügyfelek vagy potenciális 
ügyfelek érdekei összeférhetetlenségből 
eredő sérülésének a kockázatát, akkor a 
biztosítási közvetítőnek vagy biztosítónak 
az ügyfél nevében folytatott üzleti 
tevékenység megkezdése előtt 
egyértelműen tájékoztatnia kell az ügyfelet 
az összeférhetetlenség általános jellegéről 
vagy forrásáról.
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Indokolás

A módosítás célja az IMDII szöveg összhangba hozatala a MiFID II-vel, amely az 
összeférhetetlenség megelőzését célzó hatékony szervezeti és igazgatási megállapodásokat ír 
elő a cégek számára.

Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek részletesen meghatározzák az 
alábbiakat:

törölve

a) a biztosítási közvetítők és a biztosítók 
által indokoltan elvárható lépések és 
hatékony szervezeti és közigazgatási 
intézkedések a biztosítási közvetítés 
folytatása során felmerülő 
összeférhetetlenség azonosítása, 
megelőzése, kezelése és közzététele 
érdekében;
b) az olyan összeférhetetlenség típusainak 
meghatározására szolgáló megfelelő 
kritériumok, amelyek fennállása sértheti a 
biztosítási közvetítők és a biztosítók 
ügyfeleinek vagy potenciális ügyfeleinek 
érdekeit.

Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a biztosítási közvetítő vagy biztosító és
szolgáltatásai. Tanácsadás nyújtásakor a 
tájékoztatásnak meg kell adnia, hogy a 
tanácsadást független alapon adták-e, 
széles körű vagy korlátozottabb 
piacelemzésen alapul-e, és meg kell adni, 

a) a biztosítási közvetítő vagy biztosító és 
szolgáltatásai. Tanácsadás nyújtásakor a 
tájékoztatásnak kifejezetten meg kell adnia, 
hogy a tanácsadást független alapon adták-
e, széles körű vagy korlátozottabb 
piacelemzésen alapul-e, és meg kell adni, 
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hogy a biztosítási közvetítő vagy biztosító
folyamatos értékelést fog-e adni az ügyfél 
számára a neki ajánlott biztosítási termék 
megfelelőségéről;

hogy a biztosítási közvetítő vagy biztosító
szerződésben kikötött vagy nem kötelező 
jellegű, időszakos rendszerességű
értékelést fog-e adni az ügyfél számára a 
neki ajánlott biztosítási termék 
megfelelőségéről;

Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amikor a biztosítási közvetítő vagy
biztosító tájékoztatja az ügyfelet arról, 
hogy a biztosítási tanácsadást független 
alapon nyújtják, akkor a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító:

törölve

a) köteles a piacon elérhető biztosítási 
termékeket kellően nagy számban 
értékelni. A biztosítási termékeket 
diverzifikálni kell típusaik és a kibocsátók 
vagy termékszolgáltatók tekintetében, és 
nem korlátozódhatnak olyan szervezetek 
által kibocsátott vagy szolgáltatott 
biztosítási termékekre, amelyek szoros 
kapcsolatban állnak a biztosítási 
közvetítővel vagy biztosítóval; és
b) nem fogadhat el vagy kaphat díjakat, 
jutalékokat vagy más pénzbeli előnyt, 
amelyet egy harmadik fél vagy egy 
harmadik fél nevében fellépő személy fizet 
vagy nyújt az ügyfelek számára történő 
szolgáltatásnyújtással kapcsolatban.

Indokolás

Az irányelvnek nem szabad hátrányos helyzetbe hoznia azokat az egyedi javadalmazási 
rendszereket, amelyek a piacon már megszilárdultak, és biztosítási fedezetet nyújtanak a 
polgárok számára.

Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el olyan 
intézkedések vonatkozásában, amelyek 
biztosítják, hogy a biztosítási közvetítők 
vagy biztosítók alkalmazzák az ebben a 
cikkben meghatározott elveket az 
ügyfeleik számára nyújtott biztosítási 
közvetítés során. Ezek a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok meghatározzák:

törölve

a) az ügyfél vagy potenciális ügyfél 
számára ajánlott vagy nyújtott 
szolgáltatás(ok) jellegét, figyelembe véve a 
tranzakciók típusát, tárgyát, méretét és 
gyakoriságát; és
b) az ajánlott vagy figyelembe vett 
termékek természetét, ideértve a 
különböző típusú biztosítási termékeket.

Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Tanácsadás esetében a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító beszerzi a 
szükséges információkat az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél ismereteiről és 
tapasztalatáról az adott típusú termék vagy 
szolgáltatás terén, valamint az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél pénzügyi helyzetéről és 
befektetési céljairól, amelyek alapján a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító olyan 
biztosítási termékeket ajánl, amelyek
megfelelőek az ügyfél vagy potenciális 
ügyfél számára.

(1) Tanácsadás esetében a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító beszerzi a 
szükséges információkat az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél igényeiről, ismereteiről 
és tapasztalatáról az adott típusú termék 
vagy szolgáltatás terén, valamint az ügyfél 
vagy potenciális ügyfél pénzügyi érdekéről
és befektetési céljairól, amelyek alapján a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító olyan 
biztosítási termékeket ajánl, amelyek a 
leginkább megfelelnek az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél érdekeinek.

Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a biztosítási közvetítő vagy biztosító az 
előző albekezdés szerint kapott
tájékoztatás alapján úgy ítéli meg, hogy a 
termék vagy szolgáltatás nem megfelelő az 
ügyfél vagy potenciális ügyfél számára, 
akkor a biztosítási közvetítő vagy biztosító
figyelmezteti az ügyfelet vagy potenciális 
ügyfelet. Az ilyen figyelmeztetés
szabványosított formátumban is kiadható.

Ha a biztosítási közvetítő vagy biztosító az 
előző albekezdés szerint kért tájékoztatás 
alapján úgy ítéli meg, hogy a termék vagy 
szolgáltatás nem képviseli az ügyfél vagy 
potenciális ügyfél legfőbb érdekeit, 
.számára, akkor a biztosítási közvetítő vagy 
biztosító tájékoztatja az ügyfelet vagy 
potenciális ügyfelet ennek okáról. E 
figyelmeztetést szabványosított 
formátumban kell kiadni.

Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A biztosítási közvetítő vagy biztosító 
nyilvántartást hoz létre, amely olyan 
dokumentumo(ka)t tartalmaz, mint a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító és az 
ügyfél közötti szerződés, amely 
meghatározza a felek jogait és 
kötelezettségeit, valamint azon egyéb 
feltételeket, amelyekkel a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító szolgáltatásokat 
nyújt az ügyfél számára. A szerződő felek 
jogait és kötelezettségeit más 
dokumentumokra vagy jogszabályokra 
való hivatkozással is meg lehet határozni.

(3) A biztosítási közvetítő vagy biztosító 
nyilvántartást hoz létre, amely olyan 
dokumentumo(ka)t tartalmaz, mint a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító és az 
ügyfél közötti szerződés, amely 
meghatározza a felek jogait és 
kötelezettségeit, valamint azon egyéb 
feltételeket, amelyekkel a biztosítási 
közvetítő vagy biztosító szolgáltatásokat 
nyújt az ügyfél számára. A szerződő felek 
jogait és kötelezettségeit más 
dokumentumokra vagy jogszabályokra 
való hivatkozással is meg lehet határozni.
E nyilvántartást kötelező az ügyfél 
rendelkezésére bocsátani.

Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok lehetővé teszik a 
biztosítási közvetítők és a biztosítók 
számára, hogy a tanácsadás nélküli 
értékesítéssel kapcsolatos biztosítási 
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közvetítés során úgy járjanak el, hogy 
nem szerzik be a (2) bekezdésben előírt 
információt, vagy nem határozzák meg az 
ott írtakat, amennyiben az alábbi 
feltételek teljesülnek:
a) a biztosítási közvetítési tevékenység az 
ügyfél vagy potenciális ügyfél 
kezdeményezésére kerül végrehajtásra,
b) a biztosítási közvetítési tevékenység 
olyan biztosítási alapú befektetéssel függ 
össze, amely:
i. kizárólag a 2004/39/EK irányelv 25. 
cikke (3) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott, nem összetettnek 
minősülő, mögöttes pénzügyi eszközökkel 
kapcsolatban jelentenek befektetési 
kitettséget; vagy
ii. struktúrája nem nehezíti meg az ügyfél 
számára a kapcsolódó kockázat 
megértését.
c) az ügyfelet vagy a potenciális ügyfelet 
egyértelműen tájékoztatták arról, hogy e 
szolgáltatás nyújtása során a biztosítási 
közvetítő vagy a biztosító nem köteles 
értékelni a kínált termék alkalmasságát 
vagy megfelelőségét, és hogy ennélfogva 
nem részesül a vonatkozó üzletviteli 
szabályok által nyújtott megfelelő 
védelemben. Az ilyen figyelmeztetés 
szabványosított formátumban is kiadható.

Indokolás

A módosítás a MiFID II irányelvben lefektetett szabály megfelelője, és célja egyenlő 
versenyfeltételek teremtése a nem biztosítási jellegű befektetési termékekkel.

Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 

törölve
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amelyek biztosítják, hogy a biztosítási 
közvetítők és biztosítók alkalmazzák az 
ebben a cikkben meghatározott elveket az 
ügyfeleik számára nyújtott biztosítási 
közvetítés során. Ezek a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok meghatározzák:
a) az ügyfél vagy potenciális ügyfél 
számára ajánlott vagy nyújtott 
szolgáltatás(ok) jellegét, figyelembe véve a 
tranzakciók típusát, tárgyát, méretét és 
gyakoriságát;
b) az ajánlott vagy figyelembe vett 
termékek természetét, ideértve a 
különböző típusú biztosítási termékeket.

Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett esetekben az 
alkalmazható közigazgatási szankciók és 
intézkedések magukban foglalják legalább 
a következőket:

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett esetekben az 
alkalmazható közigazgatási szankciók és 
intézkedések magukban foglalják legalább 
a következőket:

a) nyilvános nyilatkozat, amely megnevezi 
a természetes vagy jogi személyt és a 
jogsértés természetét;
b) végzés, amely előírja a természetes vagy 
jogi személy számára, hogy hagyjon fel az 
adott magatartással és tartózkodjon a 
magatartás megismétlésétől;

b) végzés, amely előírja a természetes vagy 
jogi személy számára, hogy hagyjon fel az 
adott magatartással és tartózkodjon a 
magatartás megismétlésétől;

c) biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítő esetében a 3. cikk szerinti 
nyilvántartásba vétel visszavonása;

c) biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítő esetében a 3. cikk szerinti 
nyilvántartásba vétel visszavonása;

d) a biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítő vagy biztosítási vagy 
viszontbiztosítási vállalkozás vezető 
testületének bármely tagja vagy más olyan 
természetes személy, akit felelősnek 
tartanak, eltiltása a biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítőben vagy 
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biztosítási vagy viszontbiztosítási 
vállalkozásban funkciók ellátásától;
e) jogi személy esetén közigazgatási 
pénzbírság az adott jogi személy előző 
üzleti évi teljes éves árbevételének 
legfeljebb 10 %-áig; ha a jogi személy egy 
anyavállalat leányvállalata, a vonatkozó 
teljes éves árbevétel a végső anyavállalat 
konszolidált beszámolójából eredő, előző 
üzleti évi teljes éves árbevétel;

e) jogi személy esetén közigazgatási 
pénzbírság az adott jogi személy előző 
üzleti évi teljes éves árbevételének 
legfeljebb 8 %-áig; ha a jogi személy egy 
anyavállalat leányvállalata, a vonatkozó 
teljes éves árbevétel a végső anyavállalat 
konszolidált beszámolójából eredő, előző 
üzleti évi teljes éves árbevétel;

f) természetes személy esetében 
közigazgatási pénzbírság legfeljebb
5 000 000 EUR, vagy azokban a 
tagállamokban, amelyekben nem az euró a 
hivatalos pénznem, az ezen irányelv 
hatálybalépésének napján ezen összeg 
nemzeti pénznemben kifejezett 
megfelelője; és

f) természetes személy esetében 
közigazgatási pénzbírság legfeljebb
3.000.000 EUR, vagy azokban a 
tagállamokban, amelyekben nem az euró a 
hivatalos pénznem, az ezen irányelv 
hatálybalépésének napján ezen összeg 
nemzeti pénznemben kifejezett
megfelelője; és

amennyiben a jogsértésből származó 
előny meghatározható, akkor a 
tagállamok biztosítják, hogy a maximális 
szint legalább ezen előny összegének 
kétszerese.

Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. cikk törölve
A felhatalmazás gyakorlása

(1) A Bizottság az e cikkben 
meghatározott feltételek mellett 
felhatalmazást kap felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.
(2) A Bizottság ezen irányelv 
hatálybalépésének napjától határozatlan 
időre szóló felhatalmazást kap a 8., 17., 
23., 24. és 25. cikkben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8., 17., 23., 24. 
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és 25. cikkben említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a határozatban 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 8., 17., 23., 24. és 25. cikk alapján 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő két hónapos időtartam 
leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a 
Tanács az időtartam leteltét megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem emel kifogást. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.
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