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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom förslagets huvudsakliga mål 
och syfte är att harmonisera nationella 
bestämmelser på de omnämnda områdena, 
bör förslaget baseras på artiklarna 53.1 och 
62 i fördraget. Ett direktiv är en lämplig 
regleringsform för att 
genomförandebestämmelserna på de 
områden som omfattas av detta direktiv vid 
behov ska kunna anpassas till eventuella 
särdrag hos den särskilda marknaden och 
rättssystemet i varje medlemsstat. Detta 
direktiv bör också syfta till en samordning 
av nationella regler om tillträde till 
verksamhet inom försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling, inklusive
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador, och baseras således 
på artikel 53.1 i fördraget. Eftersom det rör 
sig om en bransch där tjänster erbjuds över 
gränserna i EU, baseras direktivet också på 
artikel 62 i fördraget.

(2) Eftersom förslagets huvudsakliga mål 
och syfte är att harmonisera nationella 
bestämmelser på de omnämnda områdena, 
bör förslaget baseras på artiklarna 53.1 och 
62 i fördraget. Ett direktiv är en lämplig 
regleringsform för att 
genomförandebestämmelserna på de 
områden som omfattas av detta direktiv vid 
behov ska kunna anpassas till eventuella 
särdrag hos den särskilda marknaden och 
rättssystemet i varje medlemsstat. Detta 
direktiv bör också syfta till en samordning 
av nationella regler om tillträde till 
verksamhet inom försäkrings- och 
återförsäkringsförmedling, och baseras 
således på artikel 53.1 i fördraget. 
Eftersom det rör sig om en bransch där 
tjänster erbjuds över gränserna i EU, 
baseras direktivet också på artikel 62 i 
fördraget.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att garantera samma nivå på 
konsumentskyddet oberoende av den 
kanal genom vilken konsumenter köper 

utgår
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en försäkringsprodukt, antingen direkt av 
ett försäkringsföretag eller indirekt av en 
förmedlare, bör direktivets 
tillämpningsområde omfatta inte bara 
försäkringsföretag utan också andra 
marknadsaktörer som har försäljning av 
försäkringsprodukter som sidoverksamhet 
(t.ex. resebyråer, biluthyrningsföretag och 
leverantörer av varor som inte uppfyller 
villkoren för att undantas).

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta direktiv bör tillämpas på personer 
som har som verksamhet att bistå (för en 
kunds eller ett försäkringsföretags räkning) 
vid förvaltning och fullgörande av ett 
försäkrings- eller återförsäkringsavtal, 
inklusive yrkesmässig handläggning av 
skador och värdering och reglering av 
skador.

(7) Detta direktiv bör tillämpas på personer 
som har som verksamhet att bistå (för en 
kunds eller ett försäkringsföretags räkning) 
vid förvaltning och fullgörande av ett 
försäkrings- eller återförsäkringsavtal.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Detta direktiv bör inte tillämpas på 
personer med annan yrkesverksamhet, t.ex. 
skatteexperter eller revisorer, som då och 
då ger råd om försäkringsskydd inom 
ramen för denna andra yrkesverksamhet, 
eller på tillhandahållande som avser endast 
allmän information om 
försäkringsprodukter, förutsatt att denna 
verksamhet inte syftar till att bistå kunden 
med att ingå eller fullgöra ett försäkrings-
eller återförsäkringsavtal.

(12) Detta direktiv bör inte tillämpas på 
personer med annan yrkesverksamhet, t.ex. 
skatteexperter eller revisorer, som då och 
då ger råd om försäkringsskydd inom 
ramen för denna andra yrkesverksamhet, 
eller på tillhandahållande som avser endast 
allmän information om 
försäkringsprodukter, förutsatt att denna 
verksamhet inte syftar till att bistå kunden 
med att ingå eller fullgöra ett försäkrings-
eller återförsäkringsavtal eller omfattar 
yrkesmässig handläggning av ett 
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försäkrings- eller återförsäkringsföretags 
skador eller värdering och reglering av 
skador.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna bör inte tillämpa 
registreringskraven på 
försäkringsförmedlare som bedriver 
försäkringsförmedling för vissa typer av 
försäkringsavtal som sidoverksamhet eller 
på yrkesmässig handläggning av skador 
och värdering och reglering av skador, 
förutsatt att förmedlarna uppfyller kraven 
i detta direktiv när det gäller kunskap, 
kompetens och god vandel samt de 
tillämpliga informations- och 
uppförandekraven och att en 
verksamhetsdeklaration har lämnats till 
den behöriga myndigheten.

utgår

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Det är viktigt att säkerställa en hög 
nivå av yrkeskunskap och kompetens hos 
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
och sådana anställda hos 
direktförsäkringsgivare som är involverade 
i det förberedande arbetet inför och arbetet 
under och efter försäljningen av en 
försäkring. Yrkeskunskapen hos 
förmedlare, anställda hos 
direktförsäkringsgivare, 
biluthyrningsföretag och resebyråer och 
hos personer som bedriver verksamhet i 
form av handläggning av skador och 

(22) Det är viktigt att säkerställa en hög 
nivå av yrkeskunskap och kompetens hos 
försäkrings- och återförsäkringsförmedlare 
och sådana anställda hos 
direktförsäkringsgivare som är involverade 
i det förberedande arbetet inför och arbetet 
under och efter försäljningen av en 
försäkring. Yrkeskunskapen hos 
förmedlare och anställda hos 
direktförsäkringsgivare måste således göra 
det möjligt för dem att fullgöra sina 
uppgifter och skyldigheter på ett 
tillfredsställande sätt. Fortlöpande 
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värdering och reglering av skador måste 
således motsvara graden av komplexitet i 
dessa verksamheter. Fortlöpande 
utbildning bör säkerställas.

utbildning bör säkerställas.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att reducera intressekonflikter 
mellan säljare och köpare av en 
försäkringsprodukt är det nödvändigt att 
tillräcklig information ges om 
försäkringsdistributörers ersättning. I 
fråga om livförsäkringsprodukter bör 
följaktligen förmedlare och anställda hos 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bli skyldiga att 
informera kunder om sina ersättningar, 
före en försäljning. I fråga om andra 
försäkringsprodukter och efter en 
övergångsperiod på fem år måste kunden 
informeras om sin rätt att begära denna 
information, vilken på begäran måste ges 
till kunden.

utgår

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) För att kunder ska få jämförbar 
information om de 
försäkringsförmedlingstjänster som 
tillhandahålls, oavsett om de köper 
tjänsten via en förmedlare eller direkt av 
ett försäkringsföretag, och för att undvika 
den snedvridning av konkurrensen som 
följer av att försäkringsföretag 
uppmuntras att sälja direkt till kunder 
snarare än via förmedlare i syfte att 

utgår
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undvika dessa informationskrav, bör även 
försäkringsföretag bli skyldiga att ge 
information om de ersättningar de mottar 
vid försäljning av försäkringsprodukter 
till de kunder med vilka de har direkta 
transaktioner avseende ett
tillhandahållande av 
försäkringsförmedlingstjänster.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) I syfte att uppnå de mål som anges i 
detta direktiv bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen med avseende 
på närmare uppgifter om begreppen 
tillräcklig kunskap och kompetens hos 
förmedlaren, hantering av 
intressekonflikter, uppföranderegler när 
det gäller paketerade 
investeringsprodukter med 
försäkringsinslag för icke-professionella 
investerare och förfaranden och formulär 
för inlämning av uppgifter i fråga om 
påföljder. Det är av särskild betydelse att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive 
på expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som
möjligt och på lämpligt sätt.

utgår

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 52
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(52) Med hjälp av delegerade akter i 
enlighet med artiklarna 290 och 291 i 
fördraget och i enlighet med artiklarna 10–
15 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 
november 2010 om inrättande av en 
europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 
försäkrings- och 
tjänstepensionsmyndigheten), bör 
kommissionen anta delegerade akter enligt 
artikel [8] i fråga om begreppen tillräcklig 
kunskap och kompetens hos förmedlaren, 
enligt artiklarna [17 och 23] i fråga om 
hantering av intressekonflikter och enligt 
artiklarna [24 och 25] i fråga om 
uppföranderegler när det gäller 
paketerade investeringsprodukter med 
försäkringsinslag för icke-professionella 
investerare, och anta tekniska standarder 
för genomförande enligt artikel [30] i fråga 
om förfaranden och formulär för inlämning 
av uppgifter i fråga om påföljder. Utkasten 
till dessa delegerade akter och tekniska 
standarder för genomförande bör utarbetas 
av Eiopa.

(52) I enlighet med artiklarna 10–15 i 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1094/2010 av den 24 november 
2010 om inrättande av en europeisk 
tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings-
och tjänstepensionsmyndigheten), bör 
kommissionen anta tekniska standarder för 
genomförande enligt artikel [31] i fråga om 
förfaranden och formulär för inlämning av 
uppgifter i fråga om påföljder. Utkasten till 
dessa tekniska standarder för 
genomförande bör utarbetas av Eiopa.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om inledande och bedrivande av 
försäkrings- och återförsäkringsförmedling, 
inklusive yrkesmässig handläggning av 
skador och värdering av skador, av 
fysiska och juridiska personer som är 
etablerade i en medlemsstat eller som 
önskar etablera sig där.

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om inledande och bedrivande av 
försäkrings- och återförsäkringsförmedling 
av fysiska och juridiska personer som är 
etablerade i en medlemsstat eller som 
önskar etablera sig där.
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Motivering

Det är inte motiverat att ta med verksamhet som avser yrkesmässig handläggning av skador 
och värdering av skador i direktivets tillämpningsområde. Dessa verksamheter avser inte 
försäljning av försäkringsprodukter och kan inte anses utgöra försäkringsförmedling. Dessa 
verksamheter är dessutom redan tillräckligt reglerade i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Försäkringen kompletterar en 
levererad vara, vem som än levererat den, 
när en sådan försäkring täcker risken för 
förlust av eller funktionsfel eller skada på 
de varor som personen i fråga levererat. 

(e) Försäkringen kompletterar en levererad
produkt eller tjänst, vem som än levererat 
den, när en sådan försäkring täcker

Motivering

Man bör behålla undantaget för kompletterande försäkringar som täcker skada på eller 
förlust av bagage och övriga risker i samband med en resa som bokats hos personen i fråga, 
vilka redan omfattades av det första försäkringsförmedlingsdirektivet. Sådana försäkringar är 
i allmänhet enkla produkter med låga premier och kort löptid. Det är därför inte nödvändigt 
att ta med sådana kompletterande försäkringar i direktivets räckvidd.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led e – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) risken för förlust av eller funktionsfel 
eller skada på de varor som personen i 
fråga levererat, eller

Motivering

Man bör behålla undantaget för kompletterande försäkringar som täcker skada på eller 
förlust av bagage och övriga risker i samband med en resa som bokats hos personen i fråga, 
vilka redan omfattades av det första försäkringsförmedlingsdirektivet. Sådana försäkringar är 
i allmänhet enkla produkter med låga premier och kort löptid. Det är därför inte nödvändigt 
att ta med sådana kompletterande försäkringar i direktivets räckvidd.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led e – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) skada på eller förlust av bagage och 
övriga risker i samband med en resa som 
bokats hos denna person, även om 
försäkringen omfattar livförsäkring eller 
ansvarsförsäkring, förutsatt att detta 
försäkringsskydd är underordnat det 
huvudsakliga försäkringsskyddet för 
risker i samband med resan.

Motivering

Man bör behålla undantaget för kompletterande försäkringar som täcker skada på eller 
förlust av bagage och övriga risker i samband med en resa som bokats hos personen i fråga, 
vilka redan omfattades av det första försäkringsförmedlingsdirektivet. Sådana försäkringar är 
i allmänhet enkla produkter med låga premier och kort löptid. Det är därför inte nödvändigt 
att ta med sådana kompletterande försäkringar i direktivets räckvidd.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. försäkringsförmedling: verksamhet som 
består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 
av försäkringsavtal, att ingå sådana avtal 
eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid 
skada, och verksamhet som består i 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador. Dessa verksamheter 
ska betraktas som försäkringsförmedling 
även när de bedrivs av ett 
försäkringsföretag utan medverkan av en 
försäkringsförmedlare.

3. försäkringsförmedling: verksamhet som 
består i att ge råd om, föreslå eller utföra 
annat förberedande arbete inför ingåendet 
av försäkringsavtal, att ingå sådana avtal 
eller att bistå vid förvaltning och 
fullgörande av sådana avtal, särskilt vid 
skada. Dessa verksamheter ska betraktas 
som försäkringsförmedling även när de 
bedrivs av ett försäkringsföretag utan 
medverkan av en försäkringsförmedlare.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Yrkesmässig handläggning av ett 
försäkringsföretags skador och värdering 
och reglering av skador.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. återförsäkringsförmedling: verksamhet 
som består i att ge råd om, föreslå eller 
utföra annat förberedande arbete inför 
ingåendet av återförsäkringsavtal, att ingå 
sådana avtal eller att bistå vid förvaltning 
och fullgörande av sådana avtal, särskilt 
vid skada, och verksamhet som består i 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering av skador. Dessa verksamheter 
ska betraktas som 
återförsäkringsförmedling även när de 
bedrivs av ett återförsäkringsföretag utan 
medverkan av en 
återförsäkringsförmedlare.

6. återförsäkringsförmedling: verksamhet 
som består i att ge råd om, föreslå eller 
utföra annat förberedande arbete inför 
ingåendet av återförsäkringsavtal, att ingå 
sådana avtal eller att bistå vid förvaltning 
och fullgörande av sådana avtal, särskilt 
vid skada. Dessa verksamheter ska 
betraktas som återförsäkringsförmedling 
även när de bedrivs av ett 
återförsäkringsföretag utan medverkan av 
en återförsäkringsförmedlare.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6 – stycke 2– led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Yrkesmässig handläggning av ett 
återförsäkringsföretags skador och 
värdering och reglering av skador.

Ändringsförslag 19
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. rådgivning: tillhandahållande av en 
rekommendation till en kund, antingen på 
dennes begäran eller på initiativ av ett 
försäkringsföretag eller en 
försäkringsförmedlare.

9. rådgivning: tillhandahållande av en 
personlig rekommendation till en faktisk 
eller potentiell kund i fråga om en 
försäkringsprodukt, antingen på dennes 
begäran eller på initiativ av ett 
försäkringsföretag eller en 
försäkringsförmedlare.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. prestationsbaserad provision: ersättning 
i form av en provision där det belopp som 
ska betalas grundas på i hur hög 
utsträckning förmedlaren uppnått 
överenskomna mål för försäljningen av 
försäkringar från en viss 
försäkringsgivare.

10. prestationsbaserad provision: ersättning 
i form av en provision där det belopp som 
ska betalas grundas på i hur hög 
utsträckning förmedlaren uppnått alla typer 
av överenskomna mål för verksamhet som 
förmedlaren bedriver med en viss 
försäkringsgivare.

Motivering

Provisioner kan genereras inte bara genom att man uppnår mål avseende försäljningen av 
försäkringar utan också genom antalet ersättningskrav som förmedlarens kunder lämnar in. 
Definitionen bör omfatta alla aspekter som påverkar denna ersättning. Vissa 
bankförsäkringsgrupper beräknar provisioner baserade på korsförsäljning: till exempel 
varierar provisionen för ett hypotekslån om man säljer en livförsäkring till samma kund. 
Denna metod uppmuntrar förmedlaren att sälja flera produkter på samma gång, även om 
kunden inte behöver dem eller skulle kunna hitta ett attraktivare erbjudande på annat håll.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
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Förfarande för att deklarera utövande av 
försäkringsförmedling som 

sidoverksamhet; yrkesmässig 
handläggning av skador eller värdering 

av skador
1. Registreringskraven i artikel 3 ska inte 
tillämpas på försäkringsförmedlare som 
har försäkringsförmedling som 
sidoverksamhet, förutsatt att förmedlarens 
verksamhet uppfyller samtliga följande 
villkor:
(a) Försäkringsförmedlarens 
huvudsakliga yrkesverksamhet är inte 
försäkringsförmedling.
(b) Försäkringsförmedlaren förmedlar 
bara vissa försäkringsprodukter som 
kompletterar en produkt eller tjänst och 
som är tydligt identifierade i 
deklarationen.
(c) De berörda försäkringsprodukterna 
täcker inte livförsäkring eller 
ansvarsförsäkring, utom när sådant skydd 
är underordnat det huvudsakliga 
försäkringsskyddet.
2. Registreringskraven i artikel 3 ska inte 
tillämpas på försäkringsförmedlare vars 
verksamhet enbart består i yrkesmässig 
handläggning av skador eller värdering 
av skador.
3. Försäkringsförmedlare som omfattas 
av punkterna 1 och 2 ska till den behöriga 
myndigheten i sin hemmedlemsstat lämna 
en deklaration där de informerar den 
behöriga myndigheten om sin identitet, 
adress och yrkesverksamhet.
4. Förmedlare som omfattas av punkterna 
1 och 2 ska omfattas av bestämmelserna i 
kapitlen I, III, IV, V, VIII och IX och 
artiklarna 15 och 16.

Motivering

Genom att utesluta verksamhet som avser yrkesmässig handläggning av skador och värdering 
av skador från direktivets räckvidd och återinföra undantaget i artikel 1.2e, förlorar 
deklarationsförfarandet sitt huvudsyfte och bör därför strykas.
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Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare, även de som 
har sådan verksamhet som 
sidoverksamhet, personer som utför 
yrkesmässig handläggning av skador och 
värdering och reglering av skador samt 
sådana anställda hos försäkringsföretag 
som utför försäkringsförmedling, ska ha 
lämplig kunskap och kompetens enligt 
reglerna i förmedlarens eller företagets 
hemmedlemsstat, så att de kan fullgöra sina 
uppgifter och skyldigheter på ett 
tillfredsställande sätt, samt kunna styrka 
lämplig yrkeserfarenhet som är relevant 
för komplexiteten hos de produkter de 
förmedlar.

1. Försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare samt sådana 
anställda hos försäkringsföretag som utför 
försäkringsförmedling, ska ha lämplig 
kunskap och kompetens enligt reglerna i 
förmedlarens eller företagets 
hemmedlemsstat, så att de kan fullgöra sina 
uppgifter och skyldigheter på ett 
tillfredsställande sätt.

Motivering

Det är viktigt att återförsäkringsförmedlare och anställda hos försäkringsföretag har lämplig 
kunskap och kompetens så att de kan fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Det 
ytterligare kravet på att styrka lämplig yrkeserfarenhet bör dock strykas. Annars skulle det 
praktiskt taget bli omöjligt att utöva verksamhet som avser försäkringsförmedling.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. I 
dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

8. Medlemsstaterna ska specificera
följande:

Ändringsförslag 24
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. I samband med det ömsesidiga 
erkännandet av lämplig kunskap och 
kompetens, och särskilt av nivån på 
yrkeskvalifikationer, hos försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlare samt sådana 
anställda hos försäkringsföretag som 
utför försäkringsförmedling ska 
värdmedlemsstaterna godta att en 
nationell kvalifikation motsvarande minst 
nivå 3 enligt den europeiska referensram 
för kvalifikationer som inrättats i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
rekommendation av den 23 april 2008 om 
en europeisk referensram för 
kvalifikationer för livslångt lärande visar 
att en försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare uppfyller de 
krav på kunskap och kompetens som är 
ett villkor för registrering i enlighet med 
detta direktiv.

Motivering

För att undvika en splittring av den inre marknaden bör det fastställas minimikrav för 
kunskap och kompetens för samtliga medlemsstater på grundval av den europeiska 
referensramen för kvalifikationer.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De myndigheter som avses i punkt 1 ska 
vara antingen offentliga myndigheter eller 
organ som erkänts i nationell lagstiftning 
eller av en offentlig myndighet som genom 
nationell lagstiftning har fått uttrycklig 
behörighet till detta. De får inte vara 
försäkrings- eller återförsäkringsföretag.

2. De myndigheter som avses i punkt 1 ska 
vara antingen offentliga myndigheter eller 
organ som erkänts i nationell lagstiftning 
eller av en offentlig myndighet som genom 
nationell lagstiftning har fått uttrycklig 
behörighet till detta. De får inte vara 
försäkrings- eller återförsäkringsföretag
eller organisationer vars medlemmar 
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direkt eller indirekt omfattar försäkrings-
eller återförsäkringsföretag eller 
försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att undvika intressekonflikter mellan försäkringsförmedlare 
och deras tillsynsmyndigheter, vilket innebär att man stärker tjänsternas kvalitet och 
marknadseffektiviteten.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De befogenheter som avses i punkt 3 
ska utövas i enlighet med nationell lag 
och omfatta åtminstone rätten att
(a) få tillgång till alla dokument i vilken 
form som helst som skulle vara relevanta
för fullgörandet av tillsynsuppgifterna 
och att få en kopia av det,
(b) begära upplysningar från vilken 
person som helst och vid behov kalla in 
och fråga ut en person för att inhämta 
upplysningar,
(c) utföra kontroller på plats,
(d) genomföra anonym provhandel,
(e) kräva tillfälligt förbud mot 
yrkesverksamhet,
(f) kräva att försäkringsföretag lämnar 
information,
(g) överlämna ärenden till åtal,
(h) ge revisorer eller sakkunniga tillstånd 
att utföra kontroller eller utredningar.
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Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att undvika intressekonflikter mellan försäkringsförmedlare 
och deras tillsynsmyndigheter, vilket innebär att man stärker tjänsternas kvalitet och 
marknadseffektiviteten.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas lämpliga, effektiva, opartiska och 
oberoende förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol avseende 
tvister mellan försäkringsförmedlare och
kunder och mellan försäkringsföretag och
kunder, i förekommande fall med hjälp av 
befintliga organ. Medlemsstaterna ska 
också se till att alla försäkringsföretag och 
försäkringsförmedlare deltar i förfaranden 
för tvistlösning utanför domstol, när 
följande villkor är uppfyllda:

1. Medlemsstaterna ska se till att det 
inrättas lämpliga, effektiva, opartiska och 
oberoende förfaranden för klagomål och 
tvistlösning utanför domstol avseende 
tvister mellan försäkringsförmedlare och
konsumenter och mellan 
försäkringsföretag och konsumenter, i 
förekommande fall med hjälp av befintliga 
organ. Medlemsstaterna ska också se till att 
alla försäkringsföretag och 
försäkringsförmedlare deltar i förfaranden 
för tvistlösning utanför domstol, när 
följande villkor är uppfyllda:

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) förmedlaren ger råd på grundval av en
opartisk analys, eller

(i) förmedlaren ger råd på grundval av en
opartisk analys som beaktar kundens 
intresse, eller

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led c – led iii
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) förmedlaren inte är avtalsenligt 
förpliktad att bedriva 
försäkringsförmedlingsverksamhet 
uteslutande med ett eller flera 
försäkringsföretag och inte ger råd på 
grundval av en opartisk analys. I så fall ska 
förmedlaren lämna ut namnen på de 
företag med vilka han eller hon får bedriva 
och bedriver verksamhet.

(iii) förmedlaren inte är avtalsenligt 
förpliktad att bedriva
försäkringsförmedlingsverksamhet 
uteslutande med ett eller flera 
försäkringsföretag och inte ger råd på 
grundval av en opartisk analys som 
beaktar kundens intresse. I så fall ska 
förmedlaren lämna ut namnen på de 
företag med vilka han eller hon får bedriva 
och bedriver verksamhet.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) I de fall förmedlaren mottar en avgift 
eller en provision av något slag, det fulla 
beloppet av ersättningen för de 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
övervägs eller, om det exakta beloppet inte 
kan fastställas, grunden för beräkning av
hela avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.

(f) I de fall förmedlaren eller dennes 
anställda mottar en avgift eller en 
provision av något slag, detta belopp eller, 
om beloppet inte kan fastställas eller 
endast kan fastställas med 
oproportionerliga ansträngningar, 
grunden för beräkning av avgiften eller 
provisionen eller kombinationen av båda, 
om kunden begär detta. Kunden ska få 
information om sin rättighet att begära 
denna information.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) I de fall provisionen baseras på 
uppnåendet av överenskomna mål eller 
trösklar angående förmedlarens 
försäljning av försäkringar från en viss 
försäkringsgivare, uppgift om dessa mål 
eller trösklar samt de belopp som ska 

utgår
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utbetalas när de uppnås.

Motivering

Alltför detaljerad information kan vara förvirrande för konsumenterna. Information om 
beloppet av ersättningar och arten av och grunden för beräkningen av eventuella rörliga 
ersättningar bidrar inte till att skydda konsumenterna.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Genom undantag från punkt 1 f och 
under en period av fem år från den dag då 
detta direktiv träder i kraft ska en 
förmedlare av försäkringsavtal som inte 
ingår i någon av de klasser som anges i 
bilaga I till direktiv 2002/83/EG, innan ett
försäkringsavtal ingås och om 
förmedlaren ersätts genom en avgift eller 
provision,

utgår

(a) informera kunden om detta belopp 
eller, om det exakta beloppet inte kan 
fastställas, grunden för beräkning av 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision, 
om kunden begär detta,
(b) informera kunden om dennes rätt att 
begära den information som avses i led a.

Motivering

Alltför detaljerad information kan vara förvirrande för konsumenterna. Information om 
beloppet av ersättningar och arten av och grunden för beräkningen av eventuella rörliga 
ersättningar bidrar inte till att skydda konsumenterna.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkringsföretaget eller 
försäkringsförmedlaren ska också 
informera kunden om arten av och 
grunden för beräkning av alla rörliga 
ersättningar som erhålls av dess anställda 
för distribution och handläggning av 
försäkringsprodukten i fråga.

utgår

Motivering

Alltför detaljerad information kan vara förvirrande för konsumenterna. Information om 
beloppet av ersättningar och arten av och grunden för beräkningen av eventuella rörliga 
ersättningar bidrar inte till att skydda konsumenterna.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Även i de fall kunden gör betalningar 
inom ramen för försäkringsavtalet efter 
dess ingående, ska försäkringsföretaget 
eller försäkringsförmedlaren lämna 
information i enlighet med denna artikel i 
samband med varje sådan betalning.

utgår

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33. I 
dessa delegerade akter ska följande
specificeras:

utgår

(a) Lämpliga kriterier för fastställande av 
hur kunden ska informeras om 
ersättningar till förmedlaren – inklusive 
prestationsbaserade provisioner – i 
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enlighet med punkt 1 f och g och punkt 2 i 
denna artikel.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
särskilt grunden för beräkning av hela 
avgiften eller provisionen eller 
kombinationen av avgift och provision.
(c) De åtgärder som 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag rimligen kan förväntas 
vidta för att informera kunder om sina 
ersättningar.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den information som avses i 
artiklarna 16, 17 och 18 lämnas på ett 
varaktigt medium annat än papper eller på 
en webbplats ska emellertid på begäran ett 
pappersexemplar lämnas till kunden gratis.

3. När den information som avses i 
artiklarna 16, 17 och 18 lämnas på ett 
varaktigt medium annat än papper eller på 
en webbplats ska emellertid på begäran ett 
pappersexemplar lämnas till kunden gratis.
Kunden ska få information om denna 
rättighet.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de åtgärder som 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget vidtar för att efterleva 
artiklarna 15, 16 och 17 inte är tillräckliga 
för att med rimliga garantier förebygga 
risken för att kunders och potentiella 
kunders intressen skadas till följd av 
intressekonflikter, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget tydligt informera 
kunden om intressekonflikternas allmänna 

2. En försäkringsförmedlare eller ett 
försäkringsföretag ska upprätthålla och 
använda effektiva organisatoriska och 
administrativa arrangemang för att vidta 
alla rimliga åtgärder för att förhindra att 
intressekonflikter påverkar dess kunders 
intressen negativt. Om de åtgärder som 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget vidtar inte är 
tillräckliga för att med rimliga garantier 
förebygga risken för att kunders och 
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karaktär eller ursprung innan 
affärstransaktioner genomförs för kundens 
räkning.

potentiella kunders intressen skadas till 
följd av intressekonflikter, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget tydligt informera 
kunden om intressekonflikternas allmänna 
karaktär eller ursprung innan 
affärstransaktioner genomförs för kundens 
räkning.

Motivering

För att anpassa andra direktivet om försäkringsförmedling till MiFID II, i vilket det krävs att 
företag använder effektiva organisatoriska och administrativa arrangemang för att förhindra 
intressekonflikter.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33 för 
att specificera följande:

utgår

(a) De åtgärder och ändamålsenliga 
organisatoriska och administrativa 
arrangemang som försäkringsförmedlare 
och försäkringsföretag rimligen kan 
förväntas genomföra för att identifiera, 
förebygga, hantera och informera om 
intressekonflikter i samband med 
försäkringsförmedling.
(b) Lämpliga kriterier för fastställande av 
de typer av intressekonflikter som kan 
skada intresset hos kunder eller 
potentiella kunder till 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget och dess tjänster. När 
rådgivning sker ska det anges huruvida 
råden ges på oberoende grund och om de 
baseras på en bred eller mer begränsad 
analys av marknaden, och huruvida 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer att 
tillhandahålla kunden en löpande
bedömning av den rekommenderade 
försäkringsproduktens lämplighet för 
denne.

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget och dess tjänster. När 
rådgivning sker ska det tydligt anges 
huruvida råden ges på oberoende grund 
och om de baseras på en bred eller mer 
begränsad analys av marknaden, och 
huruvida försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer att 
tillhandahålla kunden en avtalsmässigt 
garanterad eller icke-bindande periodisk
bedömning av den rekommenderade 
försäkringsproduktens lämplighet för 
denne.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När försäkringsförmedlare eller 
försäkringsföretag informerar kunder om 
att råd om försäkringar ges på oberoende 
grund ska följande gälla:

utgår

(a) Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska bedöma ett 
tillräckligt stort antal av de 
försäkringsprodukter som är tillgängliga 
på marknaden. Försäkringsprodukterna 
bör vara diversifierade med avseende på 
deras typ och berörda försäkringsgivare 
eller produktleverantörer och det bör inte 
röra sig om enbart sådana 
försäkringsprodukter som erbjuds eller 
tillhandahålls av enheter som har nära 
förbindelser med försäkringsförmedlaren 
eller försäkringsföretaget.
(b) För tillhandahållandet av tjänsten till 
kunden får försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte godta eller ta 
emot avgifter, provisioner eller andra 
ekonomiska ersättningar som utbetalas 
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eller lämnas av en tredje part eller av en 
person som agerar för en tredje parts 
räkning.

Motivering

Direktivet bör inte diskriminera särskilda ersättningssystem som har etablerat sig på 
marknaden och som tillhandahåller försäkringar till medborgarna.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33 
med avseende på åtgärder för att 
säkerställa att försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag iakttar de principer 
som anges i denna artikel när de utför 
försäkringsförmedling med kunder. I 
dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Arten av den eller de tjänster som 
kunden eller den potentiella kunden 
erbjuds eller tillhandahålls, med 
beaktande av transaktionernas typ, 
föremål, storlek och frekvens.
(b) Arten av de produkter som erbjuds 
eller övervägs, inklusive olika typer av 
försäkringsprodukter.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När de ger råd ska försäkringsförmedlare 
eller försäkringsföretag skaffa nödvändig 
information om kundens eller den 
potentiella kundens kunskaper och 

1. När de ger råd ska försäkringsförmedlare 
eller försäkringsföretag skaffa nödvändig 
information om kundens eller den 
potentiella kundens behov, kunskaper och 
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erfarenheter på området av betydelse för 
den specifika typen av produkt eller tjänst 
samt om kundens eller den potentiella 
kundens ekonomiska situation och 
placeringsmål, på grundval av vilket 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bör rekommendera de 
försäkringsprodukter som är lämpliga för 
kunden eller den potentiella kunden.

erfarenheter på området av betydelse för 
den specifika typen av produkt eller tjänst 
samt om kundens eller den potentiella 
kundens ekonomiska intresse och 
placeringsmål, på grundval av vilket 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget bör rekommendera de 
försäkringsprodukter som är i kundens
eller den potentiella kundens bästa 
intresse.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget på grundval av den 
information som mottagits enligt 
föregående stycke anser att produkten eller 
tjänsten inte är ändamålsenlig för kunden 
eller den potentiella kunden, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget varna kunden eller 
den potentiella kunden. Denna varning får
ges i standardiserad form.

Om försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget på grundval av den 
information som begärts enligt föregående 
stycke anser att produkten eller tjänsten 
inte är i kundens eller den potentiella 
kundens bästa intresse, ska 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget informera kunden 
eller den potentiella kunden om skälen till 
detta. Denna varning ska ges i 
standardiserad form.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska upprätta ett 
register som innehåller det eller de 
dokument, t.ex. avtal, som har 
överenskommits mellan 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget och kunden och som 
beskriver parternas respektive rättigheter 
och skyldigheter och de övriga villkor 

3. Försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget ska upprätta ett 
register som innehåller det eller de 
dokument, t.ex. avtal, som har 
överenskommits mellan 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget och kunden och som 
beskriver parternas respektive rättigheter 
och skyldigheter och de övriga villkor 
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enligt vilka försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer att 
tillhandahålla kunden sina tjänster.
Parternas rättigheter och skyldigheter 
enligt avtalet kan anges genom en 
hänvisning till andra dokument eller 
juridiska texter.

enligt vilka försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget kommer att 
tillhandahålla kunden sina tjänster.
Parternas rättigheter och skyldigheter 
enligt avtalet kan anges genom en 
hänvisning till andra dokument eller 
juridiska texter. Kunden måste 
obligatoriskt få detta register.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska tillåta 
försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag att, när de genomför 
försäkringsförmedling i samband med 
försäljning utan rådgivning, utöva sin 
verksamhet utan att få den information 
eller göra den bedömning som anges i 
punkt 2 om följande villkor är uppfyllda:
(a) Försäkringsförmedlingen 
tillhandahålls på initiativ av kunden eller 
den potentiella kunden.
(b) Försäkringsförmedlingen avser 
försäkringsbaserade investeringar som
(i) endast ger investeringsexponering för 
bakomliggande finansiella instrument 
som bedöms som icke-komplexa enligt 
artikel 25.3 a i [direktiv 2004/39/EG], 
eller
(ii) inte har en struktur som gör det svårt 
för kunden att förstå den risk som finns.
(c) Kunden eller den potentiella kunden 
har fått tydlig information om att 
försäkringsförmedlaren eller 
försäkringsföretaget inte måste bedöma 
den erbjudna produktens lämplighet eller 
ändamålsenlighet, och att kunden därför 
inte omfattas av de relevanta 
uppförandereglerna. Denna varning får 
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ges i standardiserad form.

Motivering

Detta ändringsförslag inför en standard som motsvarar MiFID II, vilket skapar lika villkor i 
förhållande till investeringsprodukter som inte omfattar försäkringar.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 33 för 
att säkerställa att försäkringsförmedlare 
och försäkringsföretag iakttar de 
principer som anges i denna artikel när de 
utför försäkringsförmedling med kunder. 
I dessa delegerade akter ska följande 
specificeras:

utgår

(a) Arten av den eller de tjänster som 
kunden eller den potentiella kunden 
erbjuds eller tillhandahålls, med 
beaktande av transaktionernas typ, 
föremål, storlek och frekvens.
(b) Arten av de produkter som erbjuds 
eller övervägs, inklusive olika typer av 
försäkringsprodukter.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
administrativa påföljder och åtgärder som 
kan tillämpas i de fall som avses i punkt 1 
inbegriper minst följande:

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
administrativa påföljder och åtgärder som 
kan tillämpas i de fall som avses i punkt 1 
inbegriper minst följande:

(a) Ett offentligt utlåtande med uppgift 
om den berörda fysiska eller juridiska 
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personen och överträdelsens art.
(b) En order enligt vilken det krävs att den 
fysiska eller juridiska personen upphör 
med sitt agerande och inte upprepar detta 
agerande.

(b) En order enligt vilken det krävs att den 
fysiska eller juridiska personen upphör 
med sitt agerande och inte upprepar detta 
agerande.

(c) I fråga om försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare, återkallelse av 
registrering i enlighet med artikel 3.

(c) I fråga om försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare, återkallelse av 
registrering i enlighet med artikel 3.

(d) Ett förbud mot alla ledamöter i 
ledningsorganet för försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlaren eller 
försäkrings- eller återförsäkringsföretaget 
eller mot alla andra fysiska personer, som 
hålls ansvariga för överträdelsen, att 
utföra arbetsuppgifter hos en försäkrings-
eller återförsäkringsförmedlare eller ett 
försäkrings- eller återförsäkringsföretag.
(e) I fråga om juridiska personer, 
administrativa ekonomiska påföljder på 
upp till 10 % av den juridiska personens 
totala årsomsättning under föregående
räkenskapsår. Om den juridiska personen 
är ett dotterföretag till ett moderföretag ska 
den relevanta totala årsomsättningen vara 
den totala årsomsättning som följer av de 
konsoliderade räkenskaperna för 
moderföretaget med det yttersta 
ägarintresset under föregående 
räkenskapsår.

(e) I fråga om juridiska personer, 
administrativa ekonomiska påföljder på 
upp till 8 % av den juridiska personens 
totala årsomsättning under föregående 
räkenskapsår. Om den juridiska personen 
är ett dotterföretag till ett moderföretag ska 
den relevanta totala årsomsättningen vara 
den totala årsomsättning som följer av de 
konsoliderade räkenskaperna för 
moderföretaget med det yttersta 
ägarintresset under föregående 
räkenskapsår.

(f) I fråga om fysiska personer, 
administrativa ekonomiska påföljder på 
upp till 5 000 000 euro eller, i de 
medlemsstater där euro inte är officiell 
valuta, motsvarande värde i nationell 
valuta på den dag då detta direktiv träder i 
kraft.

(f) I fråga om fysiska personer, 
administrativa ekonomiska påföljder på
upp till 3 000 000 euro eller, i de 
medlemsstater där euro inte är officiell 
valuta, motsvarande värde i nationell 
valuta på den dag då detta direktiv träder i 
kraft.

Om den fördel som erhållits genom 
överträdelsen kan fastställas ska 
medlemsstaterna säkerställa att 
maximinivån inte är lägre än två gånger 
beloppet av den fördelen.

Ändringsförslag 48
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Förslag till direktiv
Artikel 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 34 utgår
Delegeringens utövande

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artiklarna 8, 17, 23, 24 
och 25 ska ges till kommissionen tills 
vidare från och med den dag då detta 
direktiv träder i kraft.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 8, 17, 23, 24 och 25 får 
när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen 
av den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan 
dagen efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller vid ett senare i beslutet angivet 
datum. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan har trätt i 
kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 8, 17, 23, 24 och 25 ska träda i 
kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.
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