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TΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ∗ 

στην πρόταση της Επιτροπής 

--------------------------------------------------------- 

Ο∆ΗΓΙΑ 2014/.../ΕΕ 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη ασφαλιστική διαµεσολάβηση 

(αναδιατύπωση) 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης , και ιδίως το άρθρο 53 

                                                 
∗ Τροπολογίες: το νέο κείµενο και η αντικατάσταση κειµένου σηµειώνονται µε έντονους 

πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή µε το σύµβολο ▌.  
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παράγραφος 1 και το άρθρο 62 ,  

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Στην οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 πρέπει να 
γίνουν τροποποιήσεις. Ως εκ τούτου, προτείνεται ▌η αναδιατύπωση της εν λόγω 
οδηγίας. 

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

(3) Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο 
στη διανοµή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων στην Ένωση . 

(4) Τα ασφαλιστικά προϊόντα µπορούν να διανέµονται από διάφορες κατηγορίες φυσικών ή 
νοµικών προσώπων, όπως πράκτορες, µεσίτες και φορείς παροχής τραπεζασφαλιστικών 
υπηρεσιών, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, πρακτορεία ταξιδίων και εταιρείες ενοικίασης 
αυτοκινήτων ▌. 

(4α) Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι εφαρµόζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας και ότι ο 
καταναλωτής µπορεί να επωφεληθεί από συγκρίσιµα πρότυπα, έχει ουσιώδη σηµασία 
η παρούσα οδηγία να προωθεί ισότιµους όρους ανταγωνισµού µεταξύ των 
διαµεσολαβητών είτε είναι συνδεδεµένοι µε ασφαλιστική επιχείρηση είτε όχι. Οι 
καταναλωτές επωφελούνται εάν τα ασφαλιστικά προϊόντα αποτελούν αντικείµενο 
διαµεσολάβησης µέσω διαφόρων διαύλων και ενδιαµέσων που έχουν διαφορετικές 
µορφές συνεργασίας µε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί οι 
δίαυλοι και ενδιάµεσοι υποχρεούνται να εφαρµόζουν τους ίδιους κανόνες για την 
προστασία των καταναλωτών. Είναι σηµαντικό να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω πτυχές 
από τα κράτη µέλη κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

                                                 
1  Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης 

∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση (EE L 9 της 15.1.2003, σ. 3). 
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(5) Η εφαρµογή της οδηγίας 2002/92/ΕΚ κατέδειξε ότι για ορισµένες διατάξεις απαιτείται 
περαιτέρω αποσαφήνιση, µε σκοπό να διευκολυνθεί η άσκηση της ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης και ότι για την προστασία των καταναλωτών 
απαιτείται επέκταση του πεδίου εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας σε όλες τις πωλήσεις 
ασφαλιστικών προϊόντων που συνιστούν κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα, είτε 
µέσω των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών είτε των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Όσον 
αφορά τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση µετά την πώληση και τις διαδικασίες 
αποζηµίωσης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες πωλούν απευθείας ασφαλιστικά 
προϊόντα, θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο πεδίο εφαρµογής της νέας οδηγίας σε 
παρόµοια βάση µε τους ασφαλιστικούς πράκτορες και µεσίτες. 

▐ 

(8) Εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των εθνικών διατάξεων, οι 
οποίες δηµιουργούν εµπόδια στην ανάληψη και άσκηση των δραστηριοτήτων των 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών στην εσωτερική αγορά. Απαιτείται 
η περαιτέρω ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και η δηµιουργία µιας πραγµατικά 
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ασφάλειας ζωής 
και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ασφάλισης εκτός ασφαλειών ζωής. 

(9) Η σηµερινή και η πρόσφατη χρηµατοπιστωτική αναταραχή τόνισε τη σηµασία της 
διασφάλισης αποτελεσµατικής προστασίας του καταναλωτή σε όλους τους 
χρηµατοπιστωτικούς τοµείς. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη 
των πελατών και η µεγαλύτερη ενοποίηση της ρυθµιστικής αντιµετώπισης ως προς τη 
διανοµή ασφαλιστικών προϊόντων, προκειµένου να διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο 
προστασίας των πελατών σε ολόκληρη την Ένωση. Προκειµένου να περιορισθεί η 
ανάγκη θέσπισης διαφόρων εθνικών µέτρων, πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών σε σχέση µε την οδηγία 2002/92/ΕΚ. Είναι σηµαντικό 
να λαµβάνεται υπόψη η ιδιάζουσα φύση των ασφαλιστικών συµβάσεων σε σύγκριση 
µε τα επενδυτικά προϊόντα που ρυθµίζονται βάσει της οδηγίας 2014/.../ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [MiFID]1. Ως εκ τούτου, η διανοµή 
των ασφαλιστικών συµβάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των λεγόµενων επενδυτικών 
ασφαλιστικών προϊόντων, πρέπει να ρυθµιστεί βάσει της παρούσας οδηγίας και να 
ευθυγραµµιστεί µε την οδηγία 2014/…/ΕΕ [MiFID]. Πρέπει να βελτιωθούν τα 
ελάχιστα πρότυπα, δηλαδή τόσο οι κανόνες που διέπουν τη διανοµή όσο και οι ισότιµοι 
όροι ανταγωνισµού, και να ισχύσουν για όλες τις δέσµες επενδυτικών ασφαλιστικών 
προϊόντων. Πρέπει να εφαρµόζονται ισχυρότερα µέτρα προστασίας των πελατών σε 
«µη επαγγελµατίες» πελάτες απ’ ό,τι σε «επαγγελµατίες» πελάτες.  

(10) Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα πρόσωπα η δραστηριότητα των οποίων συνίσταται 
στην παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης σε τρίτους 
έναντι αµοιβής, η οποία µπορεί να είναι χρηµατική ή να έχει οποιαδήποτε άλλη µορφή 
συνοµολογηµένου οικονοµικού οφέλους το οποίο συνδέεται µε τις υπηρεσίες που 
παρέχουν αυτοί οι διαµεσολαβητές. 

(11) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται στα πρόσωπα των οποίων η δραστηριότητα 

                                                 
1  Οδηγία 2014/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ... για τις 

αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/39/EΚ 
(ΕΕ ...) 
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συνίσταται στην παροχή πληροφοριών σε µία ή περισσότερες ασφαλιστικές ή 
αντασφαλιστικές συµβάσεις για την τήρηση κριτηρίων που επιλέγονται από τον πελάτη, 
είτε µέσω µιας ιστοσελίδας είτε άλλων µέσων, ή στην παροχή της κατάταξης των 
ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων ή στην παροχή έκπτωσης επί της τιµής της 
σύµβασης, όταν ο πελάτης είναι σε θέση να συνάψει άµεσα ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο 
στο τέλος της διαδικασίας· δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται σε δραστηριότητες απλής 
παρουσίασης που συνίστανται στην παροχή δεδοµένων και πληροφοριών σχετικά µε 
δυνητικούς ασφαλισµένους σε ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή 
διαµεσολαβητές ή πληροφοριών σχετικά µε ασφαλιστικά ή αντασφαλιστικά προϊόντα ή 
ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή επιχείρηση για δυνητικούς 
ασφαλισµένους. 

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

(13) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται στα πρόσωπα που ασκούν την 
ασφαλιστική διαµεσολάβηση ως παρεπόµενη δραστηριότητα υπό 
ορισµένους περιορισµούς όσον αφορά την πολιτική, και ιδίως τη γνώση που απαιτείται 
για την πώλησή της, τους καλυπτόµενους κινδύνους και το ποσό των ασφαλίστρων . 

(14) Η παρούσα οδηγία ορίζει τον «συνδεδεµένο ασφαλιστικό διαµεσολαβητή», προκειµένου 
να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά ορισµένων αγορών των κρατών µελών και να 
καθορίζονται οι όροι που µπορούν να εφαρµοστούν σε αυτούς τους διαµεσολαβητές. 

(15) Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα 
θα πρέπει να εγγράφονται σε µητρώο της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους όπου 
έχουν τη διαµονή τους εκείνοι που είναι νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να εγγράφονται σε 
µητρώο της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους όπου έχουν την καταστατική τους έδρα 
(ή, αν σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο δεν έχουν καταστατική έδρα, τα κεντρικά τους 
γραφεία), υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν αυστηρά επαγγελµατικά προσόντα όσον 
αφορά την ικανότητα, την καλή φήµη, την κάλυψη της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης 
και τη χρηµατοοικονοµική ικανότητα. Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που έχουν ήδη 
εγγραφεί στα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να εγγραφούν εκ νέου στο πλαίσιο της 
παρούσας οδηγίας. 

(16) Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να επωφεληθούν από τα δικαιώµατα που τους παρέχει η ΣΛΕΕ µε την ελευθερία 
εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Συνεπώς, η εγγραφή σε µητρώο ή 
δήλωση στο κράτος µέλος καταγωγής θα πρέπει να επιτρέπει στους ασφαλιστικούς και 
αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές να δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη µέλη 
σύµφωνα µε τις αρχές της ελεύθερης εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών, µε την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η κατάλληλη διαδικασία ενηµέρωσης 
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µεταξύ των αρµόδιων αρχών. 

▌ 

(18) Για την ενίσχυση της διαφάνειας και τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εµπορίου, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) που θεσπίστηκε 
µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου1 θα πρέπει να καταρτίζει, να δηµοσιεύει και να επικαιροποιεί µια ενιαία 
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που να περιέχει ένα αρχείο για κάθε ασφαλιστικό και 
αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή που έχει κοινοποιήσει την πρόθεσή του να ασκήσει την 
ελευθερία εγκατάστασης ή να παρέχει υπηρεσίες Τα κράτη µέλη θα πρέπει να παρέχουν 
αµελητί τις σχετικές πληροφορίες στην ΕΑΑΕΣ προς τον σκοπό αυτόν. Αυτή η βάση 
δεδοµένων θα πρέπει να εµφανίζει µια ζεύξη υπερκειµένου προς κάθε αρµόδια αρχή κάθε 
κράτους µέλους. Κάθε αρµόδια αρχή κάθε κράτους µέλους θα πρέπει να εµφανίζει στην 
ιστοσελίδα της µια ζεύξη υπερκειµένου προς αυτή τη βάση δεδοµένων.  

(19) Τα σχετικά δικαιώµατα και οι αρµοδιότητες των κρατών µελών καταγωγής και υποδοχής 
όσον αφορά την εποπτεία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών που 
έχουν καταχωριστεί από αυτά ή που ασκούν δραστηριότητες ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης εντός της επικράτειάς τους κατά την άσκηση των 
δικαιωµάτων της ελευθερίας εγκατάστασης ή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, θα 
πρέπει να καθοριστούν σαφώς. 

▐ 

(21) Η αδυναµία των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών να ασκούν ελεύθερα τις δραστηριότητές 
τους σε όλη την Ένωση εµποδίζει την εύρυθµη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
ασφαλίσεων. Η παρούσα οδηγία αποτελεί σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της 
επίτευξης αυξηµένου επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και της ολοκλήρωσης 
της αγοράς στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. 

(21α) Ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ασκεί ασφαλιστική 
διαµεσολάβηση στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, όταν ασκεί 
ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαµεσολάβηση για λογαριασµό ασφαλισµένου ή 
υποψήφιου πελάτη ο οποίος κατοικεί ή είναι εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος άλλο 
από το κράτος µέλος καταγωγής του διαµεσολαβητή. Ένας ασφαλιστικός ή 
αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ασκεί ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 
διαµεσολάβηση στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης, όταν διατηρεί συνεχή 
παρουσία σε άλλο κράτος µέλος από το κράτος µέλος καταγωγής. 

(22) Είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο επαγγελµατισµού και επάρκειας των 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών και των υπαλλήλων των 
ασφαλιστικών εταιρειών που εµπλέκονται άµεσα στις δραστηριότητες προετοιµασίας της 
πώλησης, κατά τη διάρκεια της πώλησης και µετά την πώληση ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων. Ως εκ τούτου, οι επαγγελµατικές γνώσεις των διαµεσολαβητών και των 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

24ης Νοεµβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 
716/2009/ΕΚ, και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 
15.12.2010, σ. 48). 
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υπαλλήλων των άµεσων ασφαλιστών πρέπει να αντιστοιχούν µε το επίπεδο της 
πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων αυτών. Θα πρέπει να διασφαλίζεται συνεχής 
εκπαίδευση. Η µορφή, το περιεχόµενο και οι υποχρεώσεις απόδειξης πρέπει να 
ρυθµίζονται από τα κράτη µέλη. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται πιστοποίηση των 
κέντρων επαγγελµατικής κατάρτισης που σχετίζονται µε τον κλάδο ή µε 
επαγγελµατικές ενώσεις. 

(22α) Για εκείνους τους υπαλλήλους των διαµεσολαβητών που παρέχουν συµβουλές ή 
πωλούν επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα σε ιδιώτες πελάτες, τα κράτη µέλη 
διασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκές επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων σε σχέση µε τα 
προσφερόµενα προϊόντα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό δεδοµένης της αυξηµένης 
πολυπλοκότητας και της συνεχούς καινοτοµίας στον σχεδιασµό επενδυτικών 
ασφαλιστικών προϊόντων. Η αγορά ενός επενδυτικού ασφαλιστικού προϊόντος 
συνεπάγεται κάποιον κίνδυνο, οπότε οι επενδυτές πρέπει να δύνανται να βασίζονται 
στις πληροφορίες και την ποιότητα των εκτιµήσεων που τους παρέχονται. Είναι 
επίσης απαραίτητο οι υπάλληλοι να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο και πόρους 
ώστε να µπορούν να προσφέρουν όλες τις συναφείς πληροφορίες στους πελάτες για τα 
προϊόντα/µέσα που παρέχουν. 

(23) Ο συντονισµός των εθνικών διατάξεων για τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα και 
την εγγραφή σε µητρώα των προσώπων που αναλαµβάνουν και ασκούν τη 
δραστηριότητα της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης µπορεί να 
συµβάλει τόσο στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 
όσο και στη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών στον τοµέα αυτόν. 

(24) Για την ενίσχυση του διασυνοριακού εµπορίου, θα πρέπει να καθιερωθούν οι αρχές που 
διέπουν την αµοιβαία αναγνώριση των γνώσεων και των ικανοτήτων των 
διαµεσολαβητών. 

(25) Τα εθνικά προσόντα που είναι διαπιστευµένα στο επίπεδο 3 ή παραπάνω στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, που καθιερώθηκε δυνάµει της σύστασης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά µε τη 
θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων για τη διά βίου µάθηση 
θα πρέπει να είναι αποδεκτά από ένα κράτος µέλος υποδοχής αποδεικνύοντας ότι ένας 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής πληροί τις απαιτήσεις γνώσεων και 
ικανοτήτων οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την καταχώριση σύµφωνα µε την 
παρούσα οδηγία. Το πλαίσιο αυτό βοηθά τα κράτη µέλη, τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τους 
εργοδότες και τους πολίτες να συγκρίνουν τα προσόντα σε διαφορετικά συστήµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ. Το εν λόγω εργαλείο είναι ουσιαστικό για την 
ανάπτυξη µιας αγοράς εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση. Το πλαίσιο αυτό δεν έχει 
σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει τα εθνικά συστήµατα επαγγελµατικών προσόντων, 
αλλά για να συµπληρώσει τις ενέργειες των κρατών µελών, διευκολύνοντας τη 
συνεργασία µεταξύ τους. 

(26) Παρά τα υφιστάµενα συστήµατα ενιαίου διαβατηρίου για τους ασφαλιστές και τους 
διαµεσολαβητές, η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά παραµένει ιδιαίτερα 
κατακερµατισµένη. Προκειµένου να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες και να ενισχυθεί η διαφάνεια για τους καταναλωτές, τα κράτη µέλη 
διασφαλίζουν τη δηµοσίευση των κανόνων περί γενικού συµφέροντος που ισχύουν στο 
έδαφός τους, καθώς και ένα ενιαίο ηλεκτρονικό µητρώο και πληροφορίες σχετικά µε τους 
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κανόνες περί γενικού συµφέροντος όλων των κρατών µελών, οι οποίοι ισχύουν για την 
ασφαλιστική και αντασφαλιστική διαµεσολάβηση που θα πρέπει να διατίθενται στο 
κοινό. 

(27) Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών είναι 
απαραίτητη για την προστασία των καταναλωτών και την εξασφάλιση της ευρωστίας των 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην ενιαία αγορά. 

(28) Στα κράτη µέλη πρέπει να υφίστανται κατάλληλες και αποτελεσµατικές εξωδικαστικές 
διαδικασίες καταγγελιών και προσφυγών για το διακανονισµό των διαφορών µεταξύ 
ασφαλιστικών διαµεσολαβητών ή επιχειρήσεων και πελατών, χρησιµοποιώντας 
ενδεχοµένως τις ισχύουσες διαδικασίες. Αποτελεσµατικές εξώδικες διαδικασίες 
καταγγελίας και προσφυγής θα πρέπει να είναι διαθέσιµες για την αντιµετώπιση των 
διαφορών σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις ▌δυνάµει της παρούσας 
οδηγίας µεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των προσώπων που πωλούν ή 
προσφέρουν ασφαλιστικά προϊόντα και των πελατών. Στην περίπτωση της 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR), οι διατάξεις της οδηγίας 2013/11/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 πρέπει να είναι δεσµευτικές και για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Προκειµένου να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα 
των διαδικασιών της εξώδικης επίλυσης διαφορών οι οποίες εφαρµόζονται σε περίπτωση 
καταγγελιών που υποβάλλονται από τους πελάτες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
προβλέπει ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τα πρόσωπα που πωλούν ή προσφέρουν 
ασφαλιστικά προϊόντα πρέπει να συµµετέχουν τόσο στις διαδικασίες επίλυσης διαφορών 
όσο και στις αποφάσεις που µπορούν κατόπιν ρητής αιτήσεως να είναι δεσµευτικές για 
τον διαµεσολαβητή και τον πελάτη, οι οποίες κινήθηκαν εναντίον τους από τους πελάτες 
και αφορούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάµει της παρούσας 
οδηγίας. Οι εν λόγω διαδικασίες εξώδικης επίλυσης διαφορών θα αποσκοπούν στην 
επίτευξη ταχύτερης και λιγότερο δαπανηρής διευθέτησης των διαφορών µεταξύ των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή των προσώπων που πωλούν ή προσφέρουν ασφαλιστικά 
προϊόντα και των πελατών, καθώς και στην ελάφρυνση του φόρτου εργασίας του 
δικαστικού συστήµατος. ▐ 

Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος των πελατών για προσφυγή στα δικαστήρια, τα 
κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι οντότητες που είναι επιφορτισµένες µε την 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών , που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, 
συνεργάζονται στην επίλυση διασυνοριακών διαφορών. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τις εν λόγω οντότητες να αποτελούν µέρος του ∆ικτύου Προσφυγής για 
Χρηµατοπιστωτικές Υπηρεσίες (FIN-NET). 

(29) Το διευρυνόµενο φάσµα δραστηριοτήτων που πολλοί ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και 
επιχειρήσεις ασκούν ταυτόχρονα έχει αυξήσει την πιθανότητα συγκρούσεων µεταξύ των 
συµφερόντων που σχετίζονται µε τις διάφορες αυτές δραστηριότητες και των 
συµφερόντων των πελατών τους. Είναι, εποµένως, αναγκαίο τα κράτη µέλη να 
προβλέψουν κανόνες για να διασφαλιστεί ότι ▌προστατεύονται τα συµφέροντα του 
πελάτη. 

                                                 
1  Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 

εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 
18.6.2013, σ. 63). 
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(30) Στους καταναλωτές θα πρέπει να παρέχονται εκ των προτέρων σαφείς πληροφορίες 
σχετικά µε το καθεστώς των προσώπων που πωλούν το ασφαλιστικό προϊόν. Είναι 
σκόπιµο να εξεταστεί η καθιέρωση της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών σχετικά µε 
το καθεστώς των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών διαµεσολαβητών και των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή κατά 
το προσυµβατικό στάδιο. Αποσκοπούν να δείξουν τη σχέση µεταξύ της ασφαλιστικής 
επιχείρησης και του διαµεσολαβητή (ενδεχοµένως). 

(31) Για τον µετριασµό των συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ του πωλητή και του 
αγοραστή ενός ασφαλιστικού προϊόντος, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί επαρκής 
δηµοσιοποίηση της αµοιβής των διανοµέων ασφαλιστικών προϊόντων. ▌Ο 
διαµεσολαβητής και ο υπάλληλος του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή της ασφαλιστικής 
επιχείρησης θα πρέπει να υποχρεούνται να ενηµερώνουν τον πελάτη, κατόπιν αιτήσεως, 
σχετικά µε τον χαρακτήρα και την πηγή της αµοιβής τους πριν από την πώληση, 
δωρεάν. 

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

(32α) Σε περίπτωση που το κόστος αµοιβών και αντιπαροχών δεν µπορεί να εξακριβωθεί 
πριν από την παροχή των συµβουλών, τότε ο τρόπος υπολογισµού πρέπει να 
γνωστοποιείται στα βασικά έγγραφα υπηρεσιών µε αναλυτικό, ακριβή και κατανοητό 
τρόπο, και στη συνέχεια να γνωστοποιείται στον πελάτη, το συντοµότερο δυνατό, το 
συνολικό σωρευτικό κόστος των συµβουλών και η επίπτωση αυτού στα ασφάλιστρα. 
Στις περιπτώσεις εκείνες όπου παρέχονται επενδυτικές συµβουλές σε συνεχή βάση, 
πρέπει να γνωστοποιείται περιοδικά και τουλάχιστον µία φορά ετησίως το κόστος των 
επενδυτικών συµβουλών, συµπεριλαµβανοµένων των αντιπαροχών. Στην περιοδική 
έκθεση γνωστοποιούνται όλες οι αντιπαροχές που έχουν καταβληθεί ή εισπραχθεί κατά 
την προηγούµενη περίοδο. 

(32β) Κάθε πρόσωπο το οποίο πωλεί ασφαλιστικά προϊόντα χωρίς να είναι o παραγωγός των 
εν λόγω προϊόντων, πρέπει να παρέχει στον ιδιώτη επενδυτή ένα χωριστό βασικό 
έγγραφο υπηρεσιών µε πληροφορίες για το κόστος και τις υπηρεσίες των εν λόγω 
προϊόντων σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και την οδηγία 2014/…/ΕΕ [MiFID], 
καθώς και πρόσθετες σχετικές πληροφορίες οι οποίες δεν µπορούν να παρασχεθούν 
από τον παραγωγό του επενδυτικού προϊόντος αλλά τις χρειάζεται ο επενδυτής για να 
αξιολογήσει την καταλληλότητα του ασφαλιστικού προϊόντος σύµφωνα µε τις ανάγκες 
του. 

(32γ) Οι καταναλωτές επωφελούνται εάν τα ασφαλιστικά προϊόντα πωλούνται µέσω 
διαφόρων διαύλων και διαµεσολαβητών που έχουν διαφορετικές µορφές συνεργασίας 
µε ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι υποχρεούνται να εφαρµόζουν 
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τους ίδιους κανόνες για τη διαφάνεια και την προστασία των καταναλωτών. 

(33) ∆εδοµένου ότι η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των 
καταναλωτών, ορισµένες από τις διατάξεις της εφαρµόζονται µόνο στο πλαίσιο σχέσης 
«επιχείρηση προς καταναλωτή» (B2C), και ιδίως οι διατάξεις που ρυθµίζουν τους 
κανόνες επαγγελµατικής δεοντολογίας των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών ή άλλων 
πωλητών ασφαλιστικών προϊόντων. 

▐ 

(34α) Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές αµοιβής των ασφαλιστικών 
διαµεσολαβητών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων όσον αφορά τους υπαλλήλους ή 
τους αντιπροσώπους τους δεν υπονοµεύουν την ικανότητα των τελευταίων να ενεργούν 
προς το συµφέρον των πελατών τους. Για εκείνους τους υπαλλήλους που 
συµβουλεύουν σχετικά µε επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα ή τα πωλούν σε πελάτες, 
τα κράτη µέλη απαιτούν από τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις να διασφαλίζουν ότι η αµοιβή τους από την επιχείρηση δεν 
επηρεάζει την αµεροληψία των υπαλλήλων κατά την παροχή της κατάλληλης 
σύστασης ή της ενδεδειγµένης πώλησης ή κατά την παρουσίαση πληροφοριών µε 
τρόπο δίκαιο, σαφή και µη παραπλανητικό. Η αµοιβή στις περιπτώσεις αυτές δεν 
εξαρτάται αποκλειστικά από τους στόχους πωλήσεων ούτε από το κέρδος για την 
επιχείρηση από ένα συγκεκριµένο προϊόν. 

(35) Έχει σηµασία για τον πελάτη να γνωρίζει αν ο διαµεσολαβητής µε τον οποίο 
συναλλάσσεται συµβουλεύει τον πελάτη για προϊόντα από ένα ευρύ φάσµα 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή για προϊόντα που παρέχονται από έναν συγκεκριµένο 
αριθµό ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

(36) Λόγω της αυξανόµενης εξάρτησης των καταναλωτών από εξατοµικευµένες συστάσεις, 
είναι σκόπιµο να συµπεριληφθεί ορισµός της συµβουλής. Η ποιότητα των συµβουλών 
είναι καθοριστικής σηµασίας και οι παρεχόµενες συµβουλές πρέπει να 
ανταποκρίνονται στα προσωπικά χαρακτηριστικά του πελάτη. Πριν από την παροχή 
συµβουλών, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η επιχείρηση θα πρέπει να αξιολογεί τις 
ανάγκες του πελάτη, τις προσδοκίες και την οικονοµική του κατάσταση. Αν ο 
διαµεσολαβητής δηλώνει ότι παρέχει συµβουλές για προϊόντα από ένα ευρύ φάσµα 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να προβαίνει σε αµερόληπτη και επαρκώς 
διεξοδική ανάλυση επαρκούς αριθµού ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται στην 
αγορά. Επιπλέον, όλοι οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
θα πρέπει να εξηγούν τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι συµβουλές τους και να 
συστήνουν κατάλληλα ασφαλιστικά προϊόντα ανάλογα µε τις προτιµήσεις, τις ανάγκες, 
την οικονοµική και την προσωπική κατάσταση του πελάτη. 

(37) Πριν από τη σύναψη µιας σύµβασης, ακόµη και στην περίπτωση πωλήσεων χωρίς την 
παροχή συµβουλών, θα πρέπει να δίδονται στον πελάτη οι σχετικές πληροφορίες για το 
ασφαλιστικό προϊόν ώστε να µπορεί να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση. Ο ασφαλιστικός 
διαµεσολαβητής πρέπει να εξηγεί στον πελάτη τα βασικά χαρακτηριστικά των 
ασφαλιστικών προϊόντων που πωλεί και για τον σκοπό αυτό πρέπει να έχει στη διάθεσή 
του επαρκή χρόνο και πόρους. 

(38) Είναι σκόπιµο να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες, ώστε να διευκολυνθεί η επιλογή σε σχέση 
µε το µέσο στο οποίο παρέχονται όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες στον πελάτη, οι 



 

 
 PE529.531/ 10 

 EL 

οποίοι επιτρέπουν τη χρήση µέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπου είναι σκόπιµο, 
λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων της συναλλαγής. Ωστόσο, θα πρέπει να 
παρέχεται στον πελάτη η δυνατότητα να λαµβάνει τις πληροφορίες αυτές σε χαρτί. Για 
λόγους πρόσβασης των καταναλωτών στις πληροφορίες, όλες οι προσυµβατικές 
πληροφορίες πρέπει να είναι πάντοτε προσβάσιµες δωρεάν. 

(39) Η ανάγκη για παροχή των εν λόγω πληροφοριών είναι µικρότερη, όταν ο καταναλωτής 
είναι µια εταιρεία που αναζητεί ασφαλιστική ή αντασφαλιστική κάλυψη εµπορικών και 
βιοµηχανικών κινδύνων ή είναι επαγγελµατίας πελάτης ▌. 

(40) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διευκρινίζει τις ελάχιστες υποχρεώσεις των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών σχετικά µε τις 
πληροφορίες που παρέχουν στους πελάτες. Σχετικά µε το ζήτηµα αυτό, τα κράτη µέλη θα 
πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις οι 
οποίες µπορούν να επιβάλλονται στους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως των διατάξεων του κράτους µέλους καταγωγής 
τους, εφόσον ασκούν τις δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης στην επικράτειά 
τους, υπό τον όρο ότι οι αυστηρότερες αυτές διατάξεις είναι σύµφωνες µε το ενωσιακό 
δίκαιο, συµπεριλαµβανόµενης της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου1. Ένα κράτος µέλος το οποίο προτίθεται να εφαρµόσει και εφαρµόζει 
τις διατάξεις που διέπουν τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και την πώληση των 
ασφαλιστικών προϊόντων, πέραν εκείνων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να διασφαλίζει ότι ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από τις διατάξεις αυτές παραµένει 
περιορισµένος. 

(41) Οι πρακτικές των διασταυρούµενων πωλήσεων αποτελούν συνήθη και απολύτως λογική 
στρατηγική των παρόχων χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών λιανικής σε όλη την Ένωση.▌ 
▐ 

(41α) Όταν προσφέρεται ασφάλιση από κοινού µε άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως δέσµη, ή ως 
προϋπόθεση για την ίδια συµφωνία ή δέσµη, υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου2. Η παρούσα οδηγία 
προσφέρει επίσης ένα σύνολο διατάξεων προστασίας για τους καταναλωτές όταν 
συνάπτουν ασφάλιση στο πλαίσιο δέσµης. Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν από 
τις εθνικές αρµόδιες αρχές να θεσπίζουν ή να διατηρούν επιπρόσθετα µέτρα για την 
αντιµετώπιση των πρακτικών διασταυρούµενων πωλήσεων που είναι επιβλαβείς για 
τους καταναλωτές.  

(42) Οι συµβάσεις ασφάλισης που αφορούν επενδύσεις συχνά διατίθενται στους πελάτες ως 

                                                 
1  Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 

2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως 
του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά  ('Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο') 
(ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1). 

2  Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης 
Μαΐου 2005, για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους 
καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου («Οδηγία για τις αθέµιτες εµπορικές 
πρακτικές») (ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22). 
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πιθανές εναλλακτικές λύσεις ή υποκατάστατα προϊόντα επενδύσεων που υπόκεινται στην 
οδηγία 2014/…/ΕΕ [MiFID]. Για να διασφαλιστεί µια συνεπής προστασία των 
επενδυτών και να αποφευχθεί ο κίνδυνος ενός ρυθµιστικού αρµπιτράζ, είναι σηµαντικό 
τα επενδυτικά προϊόντα λιανικής (επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα, όπως ορίζονται 
στον κανονισµό σχετικά µε τα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τα επενδυτικά 
προϊόντα) να υπόκεινται στα ίδια πρότυπα επαγγελµατικής δεοντολογίας: παροχή 
κατάλληλων πληροφοριών, κατάλληλος χαρακτήρας των παρεχόµενων συµβουλών και 
περιορισµοί στις αντιπαροχές, καθώς και απαιτήσεις για τη διαχείριση των συγκρούσεων 
συµφερόντων, και περαιτέρω περιορισµοί σχετικά µε ▌την αµοιβή. Η Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΑΚΑΑ) που θεσπίστηκε 
από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου1 και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων 
(ΕΑΑΕΣ) θα πρέπει να συνεργαστούν για να επιτύχουν, µέσω κατευθυντήριων γραµµών, 
τη µεγαλύτερη δυνατή συνοχή των προτύπων επαγγελµατικής δεοντολογίας για τα 
επενδυτικά προϊόντα λιανικής που διέπονται είτε από την οδηγία 2014/…/ΕΕ [MiFID] 
είτε από την παρούσα οδηγία. Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες των προϊόντων ασφάλισης 
εκτός ασφαλειών ζωής πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στις εν λόγω κατευθυντήριες 
γραµµές. Επίσης, σύµφωνα µε την αντίστοιχη αρχή της οδηγίας 2014/…/ΕΕ [MIFID], 
πρέπει να προβλέπεται παρεµφερές καθεστώς για τις ασφάλειες τόσο κατά την 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας σε εθνικό επίπεδο όσο και στις κατευθυντήριες 
γραµµές της µικτής επιτροπής. Για τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα, πρέπει να 
προβλέπονται ενισχυµένα πρότυπα επαγγελµατικής δεοντολογίας που αντικαθιστούν τα 
πρότυπα της παρούσας οδηγίας που ισχύουν για τις γενικές ασφαλιστικές συµβάσεις 
(κεφάλαιο VII της παρούσας οδηγίας) ▌. Ως εκ τούτου, πρόσωπα που ασκούν 
δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης σε σχέση µε επενδυτικά ασφαλιστικά 
προϊόντα θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τα ▌ενισχυµένα πρότυπα που ισχύουν για τα 
εν λόγω προϊόντα. 

(42α) Μετά από την έγκριση της οδηγίας 2014/.../ΕΕ [MiFiD II], το κεφάλαιο VII της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να επανεξεταστεί για να αποφευχθούν ρυθµιστικές 
αλληλοκαλύψεις, αντιφατική νοµοθεσία και προβλήµατα προσαρµογής. 

(42β) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες όσον αφορά την ανάληψη και άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης από φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα τα οποία είναι εγκατεστηµένα ή επιθυµούν να είναι εγκατεστηµένα σε 
κράτος µέλος. Αποκλίνουσες ή συµπληρωµατικές διατάξεις που περιλαµβάνονται σε 
άλλες κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις δεν εφαρµόζονται στην ασφαλιστική και 
αντασφαλιστική διαµεσολάβηση. 

(43) Προκειµένου να διασφαλιστεί συµµόρφωση µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας από 
τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαµεσολάβησης, και να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις και τα πρόσωπα 
υπόκεινται σε παρόµοια µεταχείριση σε ολόκληρη την Ένωση, τα κράτη µέλη θα πρέπει 
να απαιτείται να προβλέπουν διοικητικές κυρώσεις και µέτρα αποτελεσµατικά, 
αναλογικά και αποτρεπτικά. Η Επιτροπή εξέτασε τις υφιστάµενες εξουσίες και την 

                                                 
1  Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

24ης Νοεµβρίου 2010, σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή 
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και 
την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84). 
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πρακτική εφαρµογή τους στην ανακοίνωσή της, της 8ης ∆εκεµβρίου 2010, σχετικά µε 
την ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών 
υπηρεσιών, µε στόχο την προώθηση της σύγκλισης των κυρώσεων και των µέτρων. Κατά 
συνέπεια, οι διοικητικές κυρώσεις και τα µέτρα που ορίζονται από τα κράτη µέλη θα 
πρέπει να πληρούν ορισµένες ουσιώδεις απαιτήσεις σχετικά µε τους αποδέκτες, τα 
κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη κατά την εφαρµογή µιας κύρωσης ή ενός µέτρου, τη 
δηµοσίευση και τις βασικές εξουσίες επιβολής κυρώσεων.▌ 

(44) Ειδικότερα, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν την εξουσία να επιβάλλουν χρηµατικά 
πρόστιµα που να είναι αρκετά υψηλά ώστε να αντισταθµίζουν τα αναµενόµενα οφέλη και 
να λειτουργούν αποτρεπτικά ακόµη και για τα µεγαλύτερα ιδρύµατα και τους διευθυντές 
αυτών. 

(45) Προκειµένου να διασφαλιστεί συνεπής εφαρµογή των κυρώσεων σε όλα τα κράτη µέλη, 
κατά τον καθορισµό του τύπου των διοικητικών κυρώσεων ή των µέτρων και του 
επιπέδου των διοικητικών χρηµατικών προστίµων, τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
υποχρεούνται να µεριµνούν ώστε οι αρµόδιες αρχές να λαµβάνουν υπόψη όλες τις 
σχετικές περιστάσεις. Ωστόσο, τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να προνοούν για την 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση που το οικείο εθνικό δίκαιο προβλέπει 
κυρώσεις στο πλαίσιο του συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης. 

(46) Οι κυρώσεις και τα µέτρα που επιβάλλονται θα πρέπει να δηµοσιεύονται, εκτός από 
σαφώς καθορισµένες περιπτώσεις, προκειµένου να ενισχυθεί το αποτρεπτικό αποτέλεσµα 
στο ευρύ κοινό και να υπάρχει ενηµέρωση σχετικά µε παραβιάσεις των κανόνων που 
µπορεί να είναι επιζήµιες για την προστασία των πελατών. Για να διασφαλιστεί 
συµµόρφωση µε την αρχή της αναλογικότητας, οι κυρώσεις και τα µέτρα που 
επιβάλλονται θα πρέπει να δηµοσιεύονται σε ανώνυµη βάση, όταν η δηµοσίευση θα 
µπορούσε να προκαλέσει δυσανάλογη ζηµία στα εµπλεκόµενα µέρη.  

(47) Για τον εντοπισµό ενδεχόµενων παραβάσεων, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν 
τις αναγκαίες εξουσίες διερεύνησης και θα πρέπει να καθιερώσουν αποτελεσµατικούς 
µηχανισµούς για να ενθαρρύνουν την καταγγελία πιθανών ή πραγµατικών παραβάσεων 
οι οποίοι θα παρέχουν επαρκή προστασία σε όσους προβαίνουν στην καταγγελία 
παραβάσεων. Ωστόσο, από την παρούσα οδηγία δεν προκύπτει ότι τα κράτη µέλη 
υποχρεούνται να εκχωρήσουν στις διοικητικές αρχές την αρµοδιότητα να διενεργούν 
ποινικές έρευνες. 

(48) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αφορά τόσο τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα µέτρα, 
ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισµό τους ως κύρωσης ή άλλου µέτρου βάσει του εθνικού 
δικαίου. 

(49) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων της 
νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε αξιόποινες πράξεις. 

(49α) Οι καταγγέλτες (whistleblowers) επισύρουν την προσοχή των αρµόδιων αρχών σε νέες 
πληροφορίες, οι οποίες τις διευκολύνουν στον εντοπισµό και την κύρωση υποθέσεων 
που αφορούν πράξεις προσώπων που κατέχουν εµπιστευτικές πληροφορίες και 
χειραγώγηση της αγοράς. Ωστόσο, την δραστηριότητα των καταγγελτών µπορεί να 
αποτρέψει ο φόβος αντιποίνων ή η έλλειψη κατάλληλων διαδικασιών για την αναφορά 
παραβάσεων. Η παρούσα οδηγία πρέπει συνεπώς να διασφαλίσει ότι υφίστανται 
επαρκείς ρυθµίσεις που ενθαρρύνουν τους καταγγέλτες να ειδοποιούν τις αρµόδιες 
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αρχές σχετικά µε πιθανές παραβάσεις της οδηγίας και που τους προστατεύουν από 
τυχόν αντίποινα. Τα κράτη µέλη πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι τα συστήµατα 
καταγγελιών που εφαρµόζουν περιλαµβάνουν µηχανισµούς που παρέχουν 
ικανοποιητική προστασία σε ένα αναφερόµενο πρόσωπο, ιδιαίτερα όσον αφορά το 
δικαίωµα προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του και διαδικασίες 
που διασφαλίζουν το δικαίωµα υπεράσπισης και ακρόασης του αναφερόµενου 
προσώπου πριν από τη λήψη µιας απόφασης που το αφορά, καθώς και το δικαίωµα 
άσκησης πραγµατικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου έναντι µιας απόφασης που το 
αφορά. 

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

(51) Τα τεχνικά πρότυπα στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να διασφαλίζουν 
συνεπή εναρµόνιση και επαρκή προστασία των καταναλωτών σε όλη την Ένωση. Θα 
µπορούσε να ανατεθεί στην ΕΑΑΕΣ, η οποία είναι φορέας µε µεγάλη εξειδικευµένη 
πείρα, αλλά µε περιορισµένες αρµοδιότητες, η σύνταξη αποκλειστικά σχεδίων που δεν 
θα απαιτούν πολιτικές επιλογές, προς υποβολή στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

(52) Μέσω των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε τα άρθρα 290 και 291 της ΣΛΕΕ 
και σύµφωνα µε τα άρθρα 10 έως 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 [...], η 
Επιτροπή θα πρέπει να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, όπως προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία σχετικά µε τη διαχείριση των συγκρούσεων συµφερόντων και στα 
άρθρα [24 και 25] σχετικά µε τις υποχρεώσεις του κώδικα δεοντολογίας όσον αφορά τις 
δέσµες επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων λιανικής, καθώς και εκτελεστικά τεχνικά 
πρότυπα και σχετικά µε τις διαδικασίες και τα έντυπα για τη διαβίβαση πληροφοριών σε 
σχέση µε τις κυρώσεις. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και τα εκτελεστικά 
τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να καταρτισθούν υπό µορφή σχεδίου από την ΕΑΑΕΣ. 

(53) Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [...]1 και ο 

                                                 
1 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 

1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών, υπό την 
εποπτεία των αρµοδίων αρχών των κρατών µελών, ιδίως των δηµοσίων ανεξάρτητων 
αρχών που έχουν οριστεί από τα κράτη µέλη (ΕΕ L 281 της 23.11.1995,σ. 31). 
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κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [...]1 
διέπουν την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που διεξάγεται από την 
ΕΑΑΕΣ στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισµού, υπό την εποπτεία του Ευρωπαίου Επόπτη 
Προστασίας ∆εδοµένων.  

(54) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως αυτά κατοχυρώνονται στη Συνθήκη. 

(55) Σύµφωνα µε την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών µελών και της Επιτροπής, της 28ης 
Σεπτεµβρίου 20112, σχετικά µε τα επεξηγηµατικά έγγραφα, τα κράτη µέλη ανέλαβαν να 
συνοδεύσουν, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των µέτρων µεταφοράς 
στο εθνικό δίκαιο µε ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση 
ανάµεσα στα συστατικά στοιχεία µιας οδηγίας και στα αντίστοιχα µέρη των πράξεων 
µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νοµοθέτης θεωρεί ότι 
η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι αιτιολογηµένη. 

(55α) Οι εποπτικές αρχές των κρατών µελών πρέπει να διαθέτουν όλα τα µέσα εποπτείας 
που είναι αναγκαία για να εξασφαλίζεται η οµαλή άσκηση των δραστηριοτήτων των 
ασφαλιστικών διαµεσολαβητών και των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων στο σύνολο 
της Κοινότητας, υπό καθεστώς δικαιώµατος εγκατάστασης ή ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα της εποπτείας, όλες 
οι ενέργειες των αρµόδιων αρχών πρέπει να είναι ανάλογες µε τη φύση, την έκταση και 
την πολυπλοκότητα των κινδύνων που είναι σύµφυτοι µε τις ασφαλιστικές ή 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη σηµασία της συγκεκριµένης 
επιχείρησης για τη συνολική χρηµατοπιστωτική σταθερότητα της αγοράς. 

(55β) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά επαχθής για τις µικροµεσαίες 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ένα από τα µέσα επίτευξης αυτού του στόχου είναι η 
σωστή εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας. Η αρχή αυτή πρέπει να εφαρµόζεται 
τόσο στις απαιτήσεις για τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις όσο και 
στην άσκηση των εποπτικών εξουσιών. 

(56) Η επανεξέταση της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί τρία έτη µετά την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι 
εξελίξεις της αγοράς, καθώς και οι εξελίξεις σε άλλους τοµείς του δικαίου της Ένωσης ή 
οι εµπειρίες των κρατών µελών κατά την εφαρµογή του ενωσιακού δικαίου, ιδίως όσον 
αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου3. 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

18ης ∆εκεµβρίου 2000, σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της 
Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (ΕΕ L 8 της 
12.1.2001, σ. 1) 

2  ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14. 
3  Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης 

Ιουνίου 2003 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυµάτων που 
προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΕΕ L 235 της 
23.9.2003). 
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(57) Η οδηγία 2002/92/ΕΚ θα πρέπει, κατά συνέπεια, να καταργηθεί . 

(58) Η υποχρέωση µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία θα πρέπει να 
περιοριστεί στις διατάξεις που αντιπροσωπεύουν ουσιώδη αλλαγή της οδηγίας 
2002/92/ΕΚ. Η υποχρέωση µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν 
τροποποιούνται προκύπτει από την οδηγία 2002/92/ΕΚ.  

(59) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον αφορά τις 
προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2002/92/ΕΚ, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρµογής 

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

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες 
διαµεσολάβησης για ασφαλιστικές συµβάσεις, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

(α) η ασφαλιστική σύµβαση απαιτεί µόνον γνώσεις της παρεχόµενης ασφαλιστικής 
κάλυψης· 

(β) η ασφαλιστική σύµβαση δεν είναι σύµβαση ασφάλισης ζωής· 

(γ) η ασφαλιστική σύµβαση δεν καλύπτει κανενός είδους αστική ευθύνη· 

(δ) η κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα των προσώπων αυτών δεν είναι η 
ασφαλιστική διαµεσολάβηση·  

(ε) η ασφάλιση είναι συµπληρωµατική προς τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από οποιονδήποτε προµηθευτή, υπό την προϋπόθεση ότι, σε 
περίπτωση παροχής αγαθών, η ασφάλιση καλύπτει τον κίνδυνο βλάβης, 
απώλειας, κλοπής ή ζηµίας των αγαθών, που παρέχει ο προµηθευτής αυτός· 

(στ) το ποσό των ετήσιων ασφαλίστρων για την ασφαλιστική σύµβαση, 
µετατρεπόµενο σε ετήσιο ποσό, δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ . 

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται όσον αφορά τις υπηρεσίες ασφαλιστικής και 
αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης που παρέχονται σε σχέση µε κινδύνους και 
υποχρεώσεις εκτός της Ένωσης . 

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει επίσης το δίκαιο ενός κράτους µέλους όσον αφορά τη 
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δραστηριότητα ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης η οποία ασκείται 
από επιχειρήσεις ή διαµεσολαβητές εγκατεστηµένους σε τρίτη χώρα και οι οποίοι 
εργάζονται στην επικράτειά του στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, υπό τον 
όρο ότι εξασφαλίζεται η ίση µεταχείριση όλων των προσώπων που ασκούν ή έχουν 
εξουσιοδοτηθεί να ασκήσουν δραστηριότητες ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής 
διαµεσολάβησης στην εν λόγω αγορά. 

Η παρούσα οδηγία δεν ρυθµίζει δραστηριότητες ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής 
διαµεσολάβησης που αναλαµβάνονται σε τρίτες χώρες. 

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τις γενικής φύσεως δυσκολίες τις 
οποίες συναντούν οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές τους κατά την εγκατάστασή τους ή 
την άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής διαµεσολάβησης σε τρίτη χώρα. 

3α. Η παρούσα οδηγία εξασφαλίζει ότι εφαρµόζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας και ότι ο 
καταναλωτής µπορεί να επωφεληθεί από συγκρίσιµα πρότυπα. Η παρούσα οδηγία 
προωθεί ισότιµους όρους ανταγωνισµού και ανταγωνισµό υπό ίσους όρους µεταξύ των 
διαµεσολαβητών είτε είναι συνδεδεµένοι µε ασφαλιστική επιχείρηση είτε όχι. Οι 
καταναλωτές επωφελούνται εάν τα ασφαλιστικά προϊόντα αποτελούν αντικείµενο 
διαµεσολάβησης µέσω διαφόρων διαύλων και διαµεσολαβητών που έχουν 
διαφορετικές µορφές συνεργασίας µε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση 
ότι υποχρεούνται να εφαρµόζουν παρόµοιους κανόνες για την προστασία των 
καταναλωτών. Κατά την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, αυτό λαµβάνεται υπόψη 
από τα κράτη µέλη.  

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας: 

(1) ως «ασφαλιστική επιχείρηση» νοείται µια ασφαλιστική επιχείρηση όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 13 σηµείο 1 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1· 

(2) ως «αντασφαλιστική επιχείρηση» νοείται µια αντασφαλιστική επιχείρηση όπως 
ορίζεται στο άρθρο 13(4) της οδηγίας 2009/138/· 

(3) ως «ασφαλιστική διαµεσολάβηση» νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συµβουλών, πρότασης, προπαρασκευής σύναψης συµβάσεων ασφάλισης, σύναψής 
τους ή οι δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση 
των εν λόγω συµβάσεων. Οι δραστηριότητες παροχής συµβουλών, πρότασης ή 
σύναψης συµβάσεων ασφάλισης, θεωρούνται επίσης ως ασφαλιστική 
διαµεσολάβηση όταν αναλαµβάνονται από υπάλληλο ασφαλιστικής επιχείρησης ο 
οποίος έρχεται σε άµεση επαφή µε τον πελάτη χωρίς την παρέµβαση 
ασφαλιστικού διαµεσολαβητή. 

Η παροχή πληροφοριών σχετικά µε µία ή περισσότερες συµβάσεις ασφάλισης 

                                                 
1  Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης 

Νοεµβρίου 2009 που αφορά την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης 
και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 335 της 17.12.2009). 
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βάσει κριτηρίων που επιλέγονται από τον πελάτη µέσω ενός ιστότοπου ή κάποιου 
άλλου µέσου, καθώς και η παροχή καταλόγου κατάταξης ασφαλιστικών 
προϊόντων συµπεριλαµβανοµένης της σύγκρισης των τιµών και των προϊόντων, 
ή η παροχή έκπτωσης στο ασφάλιστρο, όταν ο πελάτης είναι σε θέση να συνάψει 
άµεσα ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο χρησιµοποιώντας ιστότοπο ή άλλα µέσα 
θεωρούνται ως ασφαλιστική διαµεσολάβηση. 

Καµία από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν θεωρείται ως ασφαλιστική 
διαµεσολάβηση για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας: 

(α) οι δραστηριότητες που συνίστανται στην περιστασιακή παροχή 
πληροφοριών σε πελάτη στο πλαίσιο άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας, 
, εάν ο πάροχος δεν λαµβάνει πρόσθετα µέτρα για να βοηθήσει τον πελάτη 
στη σύναψη ή την εκτέλεση ασφαλιστικής σύµβασης· 

(β) η απλή παροχή δεδοµένων και πληροφοριών σχετικά µε τους δυνητικούς 
ασφαλισµένους στους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές ή στις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις ή πληροφοριών σχετικά µε τα ασφαλιστικά προϊόντα ή τον 
ασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή την ασφαλιστική επιχείρηση στους δυνητικούς 
ασφαλισµένους. 

(4) ως "βασιζόµενο σε ασφάλιση επενδυτικό προϊόν" νοείται ένα ασφαλιστικό προϊόν 
που προσφέρει ληκτότητα ή αξία εξαγοράς και όπου η εν λόγω ληκτότητα ή αξία 
εξαγοράς είναι συνολικά ή µερικά εκτεθειµένη, άµεσα ή έµµεσα, σε διακυµάνσεις 
της αγοράς, στο οποίο δεν συµπεριλαµβάνονται:  

(α) µη ασφαλιστικά προϊόντα ζωής, όπως παρατίθενται στο παράρτηµα Ι της 
οδηγίας 2009/138/EΚ (Κλάδοι ασφάλισης κατά ζηµιών)· 

(β) προϊόντα ασφάλισης ζωής όπου τα οφέλη από τη σύµβαση είναι πληρωτέα 
µόνο σε περίπτωση θανάτου ή για ανικανότητα λόγω τραυµατισµού, 
ασθένειας ή αναπηρίας, 

(γ) συνταξιοδοτικά προϊόντα για τα οποία, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, έχει 
αναγνωρισθεί ότι έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την παροχή εισοδήµατος 
στον επενδυτή κατά τη συνταξιοδότησή του και δίνουν στον επενδυτή το 
δικαίωµα σε ορισµένες παροχές· 

(δ) συστήµατα επαγγελµατικών συντάξεων που είναι επισήµως αναγνωρισµένα 
και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2003/41/ΕΚ ή της οδηγίας 
2009/138/ΕΚ· 

(ε) συνταξιοδοτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται από την εθνική 
νοµοθεσία χρηµατοδοτική συνεισφορά του εργοδότη και στα οποία ο 
εργαζόµενος δεν έχει δυνατότητα επιλογής ως προς τον πάροχο του 
συνταξιοδοτικού προϊόντος.  

(5) ως «ασφαλιστικός διαµεσολαβητής» νοείται ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, άλλο 
από την ασφαλιστική επιχείρηση ή τους υπαλλήλους της, το οποίο αναλαµβάνει ή 
ασκεί επ’ αµοιβή δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης· 
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(6) ως «αντασφαλιστική διαµεσολάβηση» νοούνται οι δραστηριότητες παροχής 
συµβουλών, πρότασης, προπαρασκευής σύναψης συµβάσεων ασφάλισης ή 
αντασφάλισης, σύναψής τους ή οι δραστηριότητες παροχής βοήθειας κατά τη 
διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε περίπτωση 
επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Οι δραστηριότητες αυτές θεωρούνται 
επίσης ως αντασφαλιστική διαµεσολάβηση όταν αναλαµβάνονται από 
αντασφαλιστική επιχείρηση χωρίς την παρέµβαση αντασφαλιστικού 
διαµεσολαβητή.  

Καµία από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν θεωρείται ως αντασφαλιστική 
διαµεσολάβηση για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας: 

(α) οι δραστηριότητες που συνίστανται στην περιστασιακή παροχή 
πληροφοριών στο πλαίσιο άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας, υπό τον 
όρο ότι σκοπός της δραστηριότητας αυτής δεν είναι να βοηθηθεί ο 
πελάτης στη σύναψη ή την εκτέλεση αντασφαλιστικής σύµβασης· 

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

(β) η απλή παροχή δεδοµένων και πληροφοριών σχετικά µε τους δυνητικούς 
ασφαλισµένους στους αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές ή στις 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή πληροφοριών σχετικά µε τα 
αντασφαλιστικά προϊόντα ή τον αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή την 
αντασφαλιστική επιχείρηση στους δυνητικούς ασφαλισµένους.  

(7) ως «αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
άλλο από την αντασφαλιστική επιχείρηση και τους υπαλλήλους της, το οποίο 
αναλαµβάνει ή ασκεί επ’ αµοιβή δραστηριότητες αντασφαλιστικής 
διαµεσολάβησης· 

(8) ως «συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής» νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο 
ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης εξ ονόµατος και για 
λογαριασµό ασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή, σε 
περίπτωση που τα ασφαλιστικά προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά, περισσοτέρων 
της µιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, χωρίς 
ωστόσο να λαµβάνει ούτε τα ασφάλιστρα ούτε τα ποσά που προορίζονται για τον 
πελάτη, και ενεργεί υπό την πλήρη ευθύνη των εν λόγω ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές υπό την πλήρη ευθύνη των οποίων ενεργεί το 
πρόσωπο δεν ενεργούν οι ίδιοι υπό την ευθύνη άλλης ασφαλιστικής επιχείρησης ή 
άλλου διαµεσολαβητή· 

Θεωρείται επίσης ως συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ο οποίος 
ενεργεί υπό την ευθύνη µιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα 
προϊόντα που αφορούν εκάστη εξ αυτών, κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί 
δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης η οποία είναι συµπληρωµατική 
προς την κύρια επαγγελµατική του δραστηριότητα, όταν η ασφάλιση αποτελεί 
συµπλήρωµα του αγαθού ή της υπηρεσίας που παρέχονται στα πλαίσια της εν 
λόγω κύριας απασχόλησης, και το οποίο δεν εισπράττει ούτε τα ασφάλιστρα ούτε 
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τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη· 

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

(10) ως «ενδεχόµενη προµήθεια» νοείται η αµοιβή υπό µορφή προµήθειας ▌η οποία 
βασίζεται στην επίτευξη των προσυµφωνηθέντων στόχων ή κατώτατων ορίων 
που αφορούν τον όγκο επιχειρηµατικών πράξεων στις οποίες προέβη ο 
διαµεσολαβητής µε τον ασφαλιστή, 

(11) ως «µεγάλοι κίνδυνοι» νοείται οι µεγάλοι κίνδυνοι όπως ορίζονται στο άρθρο 
13(27) της οδηγίας 2009/138/ΕΚ· 

(12) ως «κράτος µέλος καταγωγής» νοείται: 

(α) εάν ο διαµεσολαβητής είναι φυσικό πρόσωπο, το κράτος µέλος στο οποίο 
διαµένει · 

(β) εάν ο διαµεσολαβητής είναι νοµικό πρόσωπο, το κράτος µέλος στο οποίο 
βρίσκεται η καταστατική του έδρα ή, αν δεν έχει καταστατική έδρα σύµφωνα 
µε το εθνικό του δίκαιο, το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η κεντρική του 
διοίκηση· 

(13) ως «κράτος µέλος υποδοχής» νοείται το κράτος µέλος στο οποίο ένας ασφαλιστικός 
ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής έχει µόνιµη παρουσία ή εγκατάσταση ή 
παρέχει υπηρεσίες και το οποίο δεν είναι το κράτος µέλος καταγωγής του · 

(14) ως «σταθερό υπόθεµα» νοείται κάθε σταθερό µέσο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
στοιχείο ιγ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου1· 

▐ 

(16) ως «στενοί δεσµοί» νοείται η κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 13 
παράγραφος 7 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ· 

(17) ως «κύριος τόπος επιχειρηµατικής δραστηριότητας» νοείται ο τόπος από τον οποίο 
αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης η κύρια επιχειρηµατική δραστηριότητα· 

(18) ως «αµοιβή» νοείται κάθε προµήθεια, τέλος, επιβάρυνση ή άλλη πληρωµή, 
συµπεριλαµβανοµένου κάθε είδους οικονοµικού ή µη χρηµατικού οφέλους, καθώς 
και λοιπών κινήτρων, που προτείνονται ή παρέχονται σε σχέση µε τις 
δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης· 

(19) ως «πρακτική δέσµευσης»: νοείται η παροχή ή η πώληση ενός ασφαλιστικού 

                                                 
1  Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 

2009, για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
σχετικά µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 
(ΕΕ L 302 της 17.11.2009). 
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προϊόντος σε δέσµη µε άλλα συµπληρωµατικά προϊόντα ή υπηρεσίες όταν το 
ασφαλιστικό προϊόν δεν διατίθεται χωριστά στον καταναλωτή· 

(20) ως «πρακτική οµαδοποίησης» νοείται η παροχή ή η πώληση ενός ασφαλιστικού 
προϊόντος σε µια δέσµη µε άλλα συµπληρωµατικά προϊόντα ή υπηρεσίες όταν το 
ασφαλιστικό προϊόν διατίθεται επίσης χωριστά στον καταναλωτή αλλά όχι 
απαραίτητα µε τους ίδιους όρους ή προϋποθέσεις, όπως όταν παρέχεται οµαδικά µε 
τις επικουρικές υπηρεσίες· 

(20β) ως "ιδιώτης" νοείται ο µη επαγγελµατίας. 

2. Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι εφαρµόζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας και ότι ο 
καταναλωτής µπορεί να επωφεληθεί από συγκρίσιµα πρότυπα, έχει ουσιώδη σηµασία 
η παρούσα οδηγία να προωθεί ισότιµους όρους ανταγωνισµού και ανταγωνισµό υπό 
ίσους όρους µεταξύ των διαµεσολαβητών είτε είναι συνδεδεµένοι µε ασφαλιστική 
επιχείρηση είτε όχι. Κατά την εφαρµογή της οδηγίας, τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη 
τη σηµασία της προώθησης ισότιµων όρων ανταγωνισµού και ανταγωνισµού υπό 
ίσους όρους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ 

Άρθρο 3 
Εγγραφή σε µητρώο 

1. Εκτός από τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4, οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαµεσολαβητές εγγράφονται σε µητρώο αρµόδιας αρχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 2, στο κράτος µέλος καταγωγής τους. Οι ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες σε µητρώο σε κράτη µέλη 
δυνάµει της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ1 του Συµβουλίου, της οδηγίας 2002/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2 και της οδηγίας 2005/68/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου3 και οι υπάλληλοί τους δεν υποχρεούνται 
να εγγραφούν εκ νέου σε µητρώο δυνάµει της παρούσας οδηγίας. 

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι οι 
ασφαλιστικές και οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή άλλοι οργανισµοί µπορούν να 
συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές για την εγγραφή των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών σε µητρώα, καθώς και την εφαρµογή σε αυτούς τους 
διαµεσολαβητές των απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 8. Ειδικότερα, οι 

                                                 
1  Πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί συντονισµού των 

νοµοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων πού αφορούν την ανάληψη 
δραστηριότητος πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής, και την άσκηση αυτής (ΕΕ 
L 228 της 16.8.1973, σ. 3). 

2  Οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 
Νοεµβρίου 2002 σχετικά µε την ασφάλιση ζωής (ΕΕ L 345 της 19.2.2002, σ. 1). 

3  Οδηγία 2005/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Νοεµβρίου 2005 σχετικά µε τις αντασφαλίσεις και την τροποποίηση των οδηγιών 
73/239/EΟΚ, 92/49/EΟΚ του Συµβουλίου, καθώς και των οδηγιών 98/78/EΚ και 
2002/83/EΚ (ΕΕ L 323 της 9.12.2005, σ. 1).  
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συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές µπορούν να εγγράφονται σε µητρώο από 
ασφαλιστική επιχείρηση, από ένωση ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή από ασφαλιστικό ή 
αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή υπό τον έλεγχο αρµόδιας αρχής. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι, όταν ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαµεσολαβητής ενεργεί υπό την ευθύνη µιας ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής 
επιχείρησης ή ενός διαµεσολαβητή, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής δεν υποχρεούται 
να παράσχει στην αρµόδια αρχή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 7 στοιχεία α) και β) και η υπεύθυνη ασφαλιστική επιχείρηση διασφαλίζει 
ότι ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής σε µητρώο και 
άλλες διατάξεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη µπορούν 
επίσης να προβλέπουν ότι το πρόσωπο ή η οντότητα που αναλαµβάνει την ευθύνη για τον 
διαµεσολαβητή εγγράφει σε µητρώο τον εν λόγω διαµεσολαβητή. 

Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να εφαρµόζουν την απαίτηση που αναφέρεται στο 
πρώτο και το δεύτερο εδάφιο σε όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εργάζονται για 
µια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή έναν εγγεγραµµένο ασφαλιστικό ή 
αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή και τα οποία ασκούν δραστηριότητα ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης. 

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν την εγγραφή των νοµικών προσώπων και καταχωρίζουν 
επίσης στο µητρώο τα ονόµατα των φυσικών προσώπων, µελών της διοίκησης, τα οποία 
είναι υπεύθυνα για τις δραστηριότητες διαµεσολάβησης. 

2. Τα κράτη µέλη δύνανται να δηµιουργήσουν περισσότερα του ενός µητρώα για τους 
ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, µε την προϋπόθεση ότι 
καθορίζουν τα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία θα εγγράφονται οι διαµεσολαβητές. 

Τα κράτη µέλη καθιερώνουν επιγραµµικό σύστηµα εγγραφής, αποτελούµενο από ένα 
ενιαίο έντυπο εγγραφής που διατίθεται σε µια ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο, το οποίο θα 
πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµο για τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και τις 
επιχειρήσεις, και το οποίο θα µπορεί να συµπληρώνεται σε σε απευθείας σύνδεση. 

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη δηµιουργία ενός ενιαίου σηµείου πληροφόρησης που θα 
επιτρέπει την εύκολη και ταχεία πρόσβαση στα στοιχεία αυτών των διάφορων µητρώων 
τα οποία λειτουργούν ηλεκτρονικά και ενηµερώνονται ανά πάσα στιγµή. Το εν λόγω 
σηµείο πληροφόρησης επιτρέπει επίσης τον προσδιορισµό των αρµόδιων αρχών κάθε 
κράτους µέλους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο. Στο µητρώο 
αναφέρεται επίσης η χώρα ή οι χώρες όπου ο διαµεσολαβητής ασκεί τις δραστηριότητές 
του υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 

4. Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει, δηµοσιεύει στον ιστότοπό της και επικαιροποιεί ένα ενιαίο 
ηλεκτρονικό µητρώο που περιέχει καταγραφή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
διαµεσολαβητών που έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να ασκήσουν 
διασυνοριακές δραστηριότητες σύµφωνα µε το κεφάλαιο IV. Τα κράτη µέλη παρέχουν 
αµελητί σχετικές πληροφορίες στην ΕΑΑΕΣ προς τον σκοπό αυτόν. Το εν λόγω µητρώο 
εµφανίζει µια ζεύξη υπερκειµένου σε κάθε αρµόδια αρχή κάθε κράτους µέλους. Το 
µητρώο αυτό περιέχει συνδέσµους προς την ιστοσελίδα καθεµιάς από τις αρµόδιες αρχές 
των κρατών µελών και είναι προσβάσιµο από κάθε ιστοσελίδα των αρχών αυτών. Η 
ΕΑΑΕΣ έχει δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα που αποθηκεύονται εκεί. Η ΕΑΑΕΣ 
και οι αρµόδιες αρχές έχουν δικαίωµα να τροποποιούν τα αποθηκευµένα δεδοµένα. Τα 
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υποκείµενα των δεδοµένων, των οποίων τα προσωπικά δεδοµένα αποθηκεύονται και 
ανταλλάσσονται, έχουν δικαίωµα πρόσβασης και επαρκούς πληροφόρησης.  

Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει ιστότοπο µε ζεύξεις υπερκειµένου για κάθε ενιαίο σηµείο 
πληροφόρησης που δηµιουργούν τα κράτη µέλη βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 3. 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η εγγραφή των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
διαµεσολαβητών σε µητρώο, συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων ασφαλιστικών 
διαµεσολαβητών, να γίνεται υπό τον όρο ότι πληρούν τα απαιτούµενα επαγγελµατικά 
προσόντα του άρθρου 8. 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν επίσης ώστε οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί 
διαµεσολαβητές, συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων ασφαλιστικών 
διαµεσολαβητών, που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, να διαγράφονται 
αµέσως από το µητρώο. Η ισχύς της εγγραφής επανεξετάζεται τακτικά από την αρµόδια 
αρχή. Εφόσον είναι αναγκαίο, το κράτος µέλος καταγωγής ενηµερώνει το κράτος µέλος 
υποδοχής για τη διαγραφή αυτή. 

5. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αρµόδιες αρχές να µην προβαίνουν στην εγγραφή του 
ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή στο µητρώο εκτός αν είναι 
πεπεισµένες ότι ο διαµεσολαβητής πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 8, ή ότι άλλος 
διαµεσολαβητής ή επιχείρηση θα αναλάβει την ευθύνη ώστε να διασφαλιστεί ότι ο 
διαµεσολαβητής πληροί τις εν λόγω προϋποθέσεις σύµφωνα µε το άρθρο 3, 
παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο. 

5a. Οι εγγεγραµµένοι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές µπορούν να 
ασκούν και να συνεχίζουν να ασκούν τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης στην Ένωση τόσο υπό καθεστώς ελεύθερης 
εγκατάστασης όσο και υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 

Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής δραστηριοποιείται υπό καθεστώς ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών εάν προτίθεται να παράσχει σε ασφαλισµένο, ο οποίος είναι 
εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος άλλο από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο 
ασφαλιστικός ενδιάµεσος, ασφαλιστική σύµβαση σχετικά µε κίνδυνο που 
παρουσιάζεται σε κράτος µέλος άλλο από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο 
ασφαλιστικός ενδιάµεσος.  

Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να χορηγούν στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό 
διαµεσολαβητή ένα έγγραφο το οποίο επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόµενο να ελέγχει µε 
αναδροµή σε οποιοδήποτε από τα µητρώα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ότι ο 
διαµεσολαβητής είναι δεόντως εγγεγραµµένος. 

Το έγγραφο αυτό παρέχει τουλάχιστον τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο 
άρθρο 16 στοιχεία α) (i) και (iii) και β) (i) και (iii), και, στην περίπτωση νοµικού 
προσώπου, το όνοµα ή τα ονόµατα του φυσικού προσώπου ή των φυσικών προσώπων 
που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

Το κράτος µέλος απαιτεί να επιστρέφεται το εν λόγω έγγραφο στην αρµόδια αρχή που το 
εξέδωσε, όταν λήγει η εγγραφή του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή. 

6. Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι οι αιτήσεις εγγραφής στο µητρώο τις οποίες υποβάλλουν 
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οι διαµεσολαβητές εξετάζονται εντός δύο µηνών από την υποβολή πλήρους αίτησης, και 
ότι ο αιτών ενηµερώνεται αµέσως σχετικά µε την απόφαση.  

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές διαθέτουν κατάλληλα µέτρα που τους 
επιτρέπουν να παρακολουθούν αν οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές 
συνεχίζουν να πληρούν ανά πάσα στιγµή τις απαιτήσεις εγγραφής που προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία. 

7. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές τους ζητούν από τους ασφαλιστικούς 
και αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές –εξαιρουµένων των συνδεδεµένων 
διαµεσολαβητών και των διαµεσολαβητών για τους οποίους άλλη ασφαλιστική 
επιχείρηση έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι ο διαµεσολαβητής πληροί τις εν λόγω 
απαιτήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο 3– ως προϋπόθεση για την 
εγγραφή τους στο µητρώο, τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία : 

(α) να παρέχουν πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές τους σχετικά µε την ταυτότητα των 
µετόχων ή των µελών, είτε πρόκειται για φυσικά είτε για νοµικά πρόσωπα, που 
κατέχουν συµµετοχή πάνω από 10% στον διαµεσολαβητή και τα ποσά των εν λόγω 
συµµετοχών· 

(β) να παρέχουν πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές τους σχετικά µε την ταυτότητα των 
προσώπων που έχουν στενούς δεσµούς µε τον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό 
διαµεσολαβητή· 

(γ) να καταδεικνύουν µε ικανοποιητικό τρόπο ότι οι συµµετοχές ή οι στενοί δεσµοί δεν 
παρεµποδίζουν την αποτελεσµατική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της 
αρµόδιας αρχής. 

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές τους απαιτούν από τους 
ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές για τους οποίους εφαρµόζεται 
το άρθρο 3 παράγραφος 7 να τις ενηµερώνουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε 
περίπτωση αλλαγής στις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 
στοιχεία α) και β)·  

8. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές αρνούνται την εγγραφή στο µητρώο 
εάν οι νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας στις οποίες 
υπάγονται ένα ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, µε τα οποία ο ασφαλιστικός ή 
αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής έχει στενούς δεσµούς, ή δυσχέρειες σχετικές µε την 
επιβολή των υπόψη νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, 
παρεµποδίζουν την αποτελεσµατική άσκηση των εποπτικών καθηκόντων τους. 

8a. Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν ότι τα άτοµα εκείνα που, πριν από τον 
Σεπτέµβριο 2002, ασκούσαν τη δραστηριότητα του διαµεσολαβητή, είχαν εγγραφεί σε 
µητρώο και είχαν επίπεδο κατάρτισης και εµπειρίας ανάλογο προς αυτό που 
απαιτείται από την παρούσα οδηγία εγγράφονται αυτόµατα στο µητρώο που θα 
δηµιουργηθεί, αφ' ης στιγµής εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 4.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ – 

∆ΗΛΩΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Άρθρο 4 
∆ιαδικασία δήλωσης για την παροχή υπηρεσιών επικουρικής ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, 

υπηρεσιών κατ’ επάγγελµα διαχείρισης περιπτώσεων ζηµιών ή εκτίµησης ζηµιών  

1. Οι απαιτήσεις εγγραφής του άρθρου 3 δεν εφαρµόζονται σε ασφαλιστικό διαµεσολαβητή 
που ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης σε επικουρική βάση, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητές του πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) η κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή δεν είναι 
η ασφαλιστική διαµεσολάβηση·  

(β) ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ενεργεί ως διαµεσολαβητής µόνο για ορισµένα 
ασφαλιστικά προϊόντα που συµπληρώνουν ένα προϊόν ή µια υπηρεσία και 
προσδιορίζει τα προϊόντα αυτά σαφώς στη δήλωση· 

(γ) τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν καλύπτουν την ασφάλιση ζωής ή τους 
κινδύνους αστικής ευθύνης, εκτός αν η εν λόγω κάλυψη είναι συµπληρωµατική 
στο προϊόν ή την παρεχόµενη υπηρεσία, που αποτελεί τη βασική επαγγελµατική 
δραστηριότητα του διαµεσολαβητή. 

(γα) ο διαµεσολαβητής εργάζεται υπό την ευθύνη ενός διαµεσολαβητή εγγεγραµµένου 
σε µητρώο. 

▐ 

3. Κάθε ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ο οποίος υπόκειται στις παραγράφους 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου υποβάλλει στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής του 
δήλωση µε την οποία ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για την ταυτότητά του, τη διεύθυνσή 
του και τις επαγγελµατικές του δραστηριότητες.  

4. Οι διαµεσολαβητές που υπόκεινται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
υπόκεινται στις διατάξεις των κεφαλαίων Ι, ΙΙΙ, IV, V, VIII και IX, καθώς και στα άρθρα 
15 και 16 της παρούσας οδηγίας. 

4a. Τα κράτη µέλη δύνανται να εφαρµόζουν τις απαιτήσεις εγγραφής του άρθρου 3 σε 
ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές κατά την έννοια του άρθρου 4, εάν το κρίνουν σκόπιµο 
για λόγους προστασίας των καταναλωτών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV  
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Άρθρο 5 
Άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών 

1. Κάθε ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ο οποίος προτίθεται να ασκήσει 
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τις δραστηριότητές του για πρώτη φορά στο έδαφος άλλου κράτους µέλους υπό 
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κοινοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες 
στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής του . 

(α) το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση, καθώς και τυχόν αριθµό µητρώου του 
διαµεσολαβητή·  

(β) το κράτος µέλος ή τα κράτη µέλη στα οποία προτίθεται να ασκήσει δραστηριότητες 
ο διαµεσολαβητής· 

(γ) την κατηγορία του διαµεσολαβητή και, ανάλογα µε την περίπτωση, την επωνυµία 
κάθε ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης την οποία εκπροσωπεί·  

(δ) τους σχετικούς ασφαλιστικούς κλάδους, εφόσον απαιτειται· 

(ε) απόδειξη των επαγγελµατικών γνώσεων και ικανότητων. 

2. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής διαβιβάζει τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, εντός 
ενός µηνός από την παραλαβή τους, την οποία γνωστοποιεί εγγράφως χωρίς 
καθυστέρηση. Το κράτος µέλος καταγωγής ενηµερώνει εγγράφως τον ασφαλιστικό ή 
αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ότι οι πληροφορίες έχουν παραληφθεί από το κράτος 
µέλος υποδοχής και ότι η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να αρχίσει 
τις δραστηριότητές της στο κράτος µέλος υποδοχής. 

Όταν λάβει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το κράτος µέλος 
υποδοχής δέχεται την προηγούµενη πείρα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 
δραστηριότητα διαµεσολάβησης, η οποία επιβεβαιώνεται µε την απόδειξη της εγγραφής 
ή της δήλωσης στο κράτος µέλος καταγωγής, προς τεκµηρίωση των απαιτούµενων 
γνώσεων και ικανοτήτων.  

3. Η απόδειξη της προηγούµενης εγγραφής ή δήλωσης τεκµηριώνεται µε την απόδειξη της 
εγγραφής που εκδίδεται ή της δήλωσης που λαµβάνεται από την αρµόδια αρχή ή τον 
οργανισµό του κράτους µέλους καταγωγής του αιτούντος, την οποία παρουσιάζει ο αιτών 
προς επίρρωση της αίτησής του που υπέβαλε στο κράτος µέλος υποδοχής. 

4. Σε περίπτωση αλλαγής σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν σύµφωνα µε 
την παράγραφο 1, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής κοινοποιεί 
εγγράφως την εν λόγω αλλαγή στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, 
τουλάχιστον έναν µήνα πριν επιφέρει την αλλαγή. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους 
υποδοχής ενηµερώνεται επίσης για την αλλαγή αυτή από την αρµόδια αρχή του κράτους 
µέλους καταγωγής, µόλις είναι εφικτό και όχι αργότερα από έναν µήνα από την 
ηµεροµηνία παραλαβής των πληροφοριών από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους 
καταγωγής. 

4a. Ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής που έχει εγγραφεί σε µητρώο 
ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης υπό καθεστώς «ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών» εφόσον:  

(α) ασκεί ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαµεσολάβηση µε ή για λογαριασµό 
ασφαλισµένου, ο οποίος διαµένει ή είναι εγκατεστηµένος σε κράτος µέλος 
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διαφορετικό από το κράτος µέλος καταγωγής του διαµεσολαβητή· 

(β) κάθε ασφαλιζόµενος κίνδυνος ευρίσκεται σε κράτος µέλος διαφορετικό από το 
κράτος µέλος καταγωγής του διαµεσολαβητή· 

(γ) συµµορφώνεται µε τις παραγράφους 1 και 4. 

Άρθρο 6 
 Άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης  

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από κάθε ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή που 
προτίθεται να κάνει χρήση της ελευθερίας εγκατάστασης, προκειµένου να ιδρύσει 
υποκατάστηµα στο έδαφος άλλου κράτους µέλους, πρώτα να το κοινοποιήσει στην 
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής του και να της διαβιβάσει τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

(α) το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση καθώς και τον αριθµό µητρώου (ανάλογα µε την 
περίπτωση) του διαµεσολαβητή· 

(β) το κράτος µέλος στο έδαφος του οποίου σκοπεύει να ιδρύσει υποκάστηµα ή να έχει 
µόνιµη παρουσία· 

(γ) την κατηγορία του διαµεσολαβητή και, ανάλογα µε την περίπτωση, την επωνυµία 
κάθε ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης την οποία εκπροσωπεί·  

(δ) τους σχετικούς ασφαλιστικούς κλάδους, εφόσον απαιτειται· 

(ε) πρόγραµµα δραστηριοτήτων στο οποίο διευκρινίζονται οι δραστηριότητες 
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης που πρόκειται να αναληφθούν, 
καθώς και η οργανωτική δοµή της εγκατάστασης· αναφέρεται επίσης η ταυτότητα 
των πρακτόρων, σε περίπτωση που ο διαµεσολαβητής προτίθεται να προσφύγει σ’ 
αυτούς· 

(στ) τη διεύθυνση, στο κράτος µέλος υποδοχής, στην οποία µπορούν να ζητηθούν 
έγγραφα·  

(ζ) το όνοµα κάθε αρµόδιου για τη διαχείριση της εγκατάστασης ή της µόνιµης 
παρουσίας.  

1α. Ένας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής λειτουργεί υπό καθεστώς ελεύθερης 
εγκατάστασης, εάν ασκεί τις δραστηριότητές του σε ένα κράτος µέλος υποδοχής για 
απεριόριστο χρονικό διάστηµα µέσω µόνιµης παρουσίας στο εν λόγω κράτος µέλος. 

2. Εκτός και αν η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής έχει λόγους να θεωρεί την 
οργανωτική δοµή ή τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του ασφαλιστικού ή 
αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ακατάλληλη, λαµβανοµένων υπόψη των 
προβλεπόµενων δραστηριοτήτων διαµεσολάβησης, γνωστοποιεί τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, εντός 
ενός µηνός από την παραλαβή τους, την οποία γνωστοποιεί εγγράφως χωρίς 
καθυστέρηση. Το κράτος µέλος καταγωγής ενηµερώνει εγγράφως τον ασφαλιστικό ή 
αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή ότι οι πληροφορίες έχουν παραληφθεί από το κράτος 
µέλος υποδοχής και ότι η ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να αρχίσει 
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τις δραστηριότητές της στο κράτος µέλος υποδοχής. 

3. Εάν η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής αρνηθεί να κοινοποιήσει τις 
πληροφορίες αυτές στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, γνωστοποιεί τους 
λόγους της άρνησής της στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή εντός ενός 
µηνός από την παραλαβή όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

4. Σε περίπτωση αλλαγής σε οποιοδήποτε από τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν σύµφωνα µε 
την παράγραφο 1, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής κοινοποιεί 
εγγράφως την εν λόγω αλλαγή στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, 
τουλάχιστον έναν µήνα πριν επιφέρει την αλλαγή αυτή. Η αρµόδια αρχή του κράτους 
µέλους υποδοχής ενηµερώνεται επίσης για την αλλαγή αυτή από την αρµόδια αρχή του 
κράτους µέλους καταγωγής, µόλις είναι εφικτό και όχι αργότερα από έναν µήνα από την 
ηµεροµηνία παραλαβής των πληροφοριών από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους 
καταγωγής. 

Άρθρο 7  
Κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ κρατών µελών καταγωγής και υποδοχής 

1. Εάν ο κύριος τόπος επιχειρηµατικής δραστηριότητας ενός ασφαλιστικού διαµεσολαβητή 
βρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος, η αρµόδια αρχή του εν λόγω άλλου κράτους µέλους 
µπορεί να συµφωνήσει µε την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής να ενεργεί 
σαν να είναι η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια VI, VII και VIII της παρούσας οδηγίας. Σε 
περίπτωση συµφωνίας, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής το κοινοποιεί 
χωρίς καθυστέρηση στον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή και στην ΕΑΑΕΣ.  

2. Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής αναλαµβάνει την ευθύνη για τη 
διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από την εγκατάσταση στο έδαφός του 
τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια VI και VII και στα µέτρα που 
θεσπίζονται δυνάµει αυτών. 

Η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής έχει το δικαίωµα να εξετάζει τις 
ρυθµίσεις εγκατάστασης και να ζητεί όποιες αλλαγές είναι απολύτως απαραίτητες για να 
µπορεί η αρµόδια αρχή να επιβάλλει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα κεφάλαια VI 
και VII και τα µέτρα που θεσπίζονται δυνάµει αυτών όσον αφορά τις υπηρεσίες ή τις 
δραστηριότητες που προβλέπονται από την εγκατάσταση στο εδαφός της. 

3. Εάν το κράτος µέλος υποδοχής έχει λόγους να συµπεράνει ότι ένας ασφαλιστικός ή 
αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής που ασκεί δραστηριότητες στο έδαφός του, υπό 
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή µέσω εγκατάστασης, παραβαίνει τις 
υποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει της παρούσας οδηγίας, αναφέρει τις διαπιστώσεις αυτές 
στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, η οποία λαµβάνει τα κατάλληλα 
µέτρα. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, παρά τα µέτρα που λαµβάνονται από την αρµόδια 
αρχή του κράτους µέλους καταγωγής, ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαµεσολαβητής συνεχίζει να ενεργεί µε τρόπο που είναι σαφώς επιζήµιος για τα 
συµφέροντα των καταναλωτών του κράτους µέλους υποδοχής ή για την εύρυθµη 
λειτουργία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών αγορών, ο ασφαλιστικός ή 
αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής υπόκειται στα ακόλουθα µέτρα: 

(α) η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, αφού ενηµερώσει την αρµόδια αρχή 
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του κράτους µέλους καταγωγής, λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα που είναι 
αναγκαία προκειµένου να προστατεύσει τους καταναλωτές και να διασφαλίσει την 
εύρυθµη λειτουργία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών αγορών, 
συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας να εµποδίζει τους παρανοµούντες 
ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές να προβαίνουν σε νέες 
συναλλαγές στο έδαφός της· η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής 
ενηµερώνει την Επιτροπή για τα µέτρα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση·  

(β) η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής δύναται να παραπέµψει το θέµα 
στην ΕΑΑΕΣ και να ζητήσει τη βοήθειά της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
19 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010· στην περίπτωση αυτή, η ΕΑΑΕΣ µπορεί 
να ενεργεί στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που της έχουν εκχωρηθεί βάσει του εν 
λόγω άρθρου, σε περιπτώσεις διαφωνίας µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών 
µελών υποδοχής και καταγωγής. 

4. Εάν οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής διαπιστώσουν ότι ένας 
ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής που έχει εγκατάσαση στο έδαφός τους 
παραβιάζει τις νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί στο εν λόγω 
κράτος σύµφωνα µε τις διατάξεις εκείνες της παρούσας οδηγίας οι οποίες αναθέτουν 
εξουσίες στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής, οι αρχές αυτές απαιτούν από 
τον εν λόγω ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή να παύσει αυτή την 
συµπεριφορά. 

Σε περιπτώσεις όπου, παρά τα µέτρα που λαµβάνονται από την αρµόδια αρχή του 
κράτους µέλους υποδοχής, ένας ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής 
συνεχίζει να ενεργεί µε τρόπο που είναι σαφώς επιζήµιος για τα συµφέροντα των 
καταναλωτών του κράτους µέλους υποδοχής ή για την εύρυθµη λειτουργία των 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών αγορών, ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός 
διαµεσολαβητής υπόκειται στα ακόλουθα µέτρα: 

(α) η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, αφού ενηµερώσει την αρµόδια αρχή 
του κράτους µέλους καταγωγής, λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα που είναι 
αναγκαία προκειµένου να προστατεύσει τους καταναλωτές και να διασφαλίσει την 
εύρυθµη λειτουργία των αγορών, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας να 
εµποδίζει τους παρανοµούντες ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές 
να προβαίνουν σε νέες συναλλαγές στο έδαφός της· η αρµόδια αρχή του κράτους 
µέλους υποδοχής ενηµερώνει την Επιτροπή για τα µέτρα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση·  

(β) η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους υποδοχής δύναται να παραπέµψει το θέµα 
στην ΕΑΑΕΣ και να ζητήσει τη βοήθειά της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
19 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010· στην περίπτωση αυτή, η ΕΑΑΕΣ µπορεί 
να ενεργεί στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που της έχουν εκχωρηθεί βάσει του εν 
λόγω άρθρου, σε περιπτώσεις διαφωνίας µεταξύ των αρµοδίων αρχών των κρατών 
µελών υποδοχής και καταγωγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Άρθρο 8  
Επαγγελµατικές και οργανωτικές απαιτήσεις 

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

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ▐ τα µέλη του προσωπικού ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που ασκούν την 
ασφαλιστική διαµεσολάβηση ως κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα, επικαιροποιούν 
τακτικά τις γνώσεις και τις ικανότητές τους όπως αρµόζει στα καθήκοντα που ασκούν 
και στη σχετική αγορά. 

Για να εξασφαλιστεί η τήρηση αυτών των διατάξεων πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
συνεχιζόµενη επαγγελµατική ανάπτυξη και επαρκής και κατάλληλη κατάρτιση του 
προσωπικού τους, διάρκειας τουλάχιστον 200 ωρών σε πενταετή περίοδο, ή 
αναλογικού αριθµού ωρών όταν δεν πρόκειται για την κύρια δραστηριότητά τους. Τα 
κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα κριτήρια που έχουν θεσπίσει ώστε οι διαµεσολαβητές να 
πληρούν τις απαιτήσεις ικανοτήτων που ισχύουν για αυτούς. Τα εν λόγω κριτήρια 
περιλαµβάνουν έναν κατάλογο µε τα προσόντα που αναγνωρίζονται.  

Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη µέλη θεσπίζουν µηχανισµούς για τον έλεγχο, την 
αξιολόγηση και την πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων από ανεξάρτητους 
φορείς.  

Τα κράτη µέλη δύνανται να διαφοροποιούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, όσον 
αφορά τις γνώσεις και ικανότητες, ανάλογα µε τη συγκεκριµένη δραστηριότητα του 
ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και τα προϊόντα που αποτελούν 
αντικείµενο διαµεσολάβησης , ιδίως εάν ο διαµεσολαβητής ασκεί κύρια δραστηριότητα 
άλλη από την ασφαλιστική διαµεσολάβηση. ▌Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν 
ότι, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και 
για τα µέλη του προσωπικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν 
δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, η ασφαλιστική επιχείρηση ή ο 
διαµεσολαβητής εξακριβώνει ότι οι γνώσεις και ικανότητες των διαµεσολαβητών 
πληρούν τις απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου και, 
ενδεχοµένως, παρέχει κατάλληλη κατάρτιση σε αυτούς τους διαµεσολαβητές η οποία 
αντιστοιχεί στις απαιτήσεις τις σχετικές µε τα προϊόντα που προτείνουν οι εν λόγω 
διαµεσολαβητές. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόζουν την απαίτηση που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται 
σε ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή και 
ασκούν τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής ή της αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης. Τα 
κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ένα εύλογο ποσοστό προσώπων από τη διοίκηση αυτών των 
επιχειρήσεων, τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διαµεσολάβηση όσον αφορά τα 
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ασφαλιστικά και αντασφαλιστικά προϊόντα, καθώς και όλα τα άλλα πρόσωπα που 
συµµετέχουν άµεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαµεσολάβηση, να έχουν 
αποδεδειγµένα τις γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση της 
δραστηριότητάς τους. 

2. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και τα µέλη του προσωπικού των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαµεσολάβησης χαίρουν καλής φήµης. Ως ελάχιστη προϋπόθεση εκείνοι που 
εµπλέκονται στην εµπορική προώθηση και στην πώληση του προϊόντος διαθέτουν 
λευκό ποινικό µητρώο ή να πληρούν άλλη ισοδύναµη εθνική απαίτηση όσον αφορά 
σοβαρά ποινικά αδικήµατα που συνδέονται είτε µε εγκλήµατα κατά της περιουσίας είτε 
µε εγκλήµατα σχετικά µε οικονοµικές δραστηριότητες ▐. 

Τα κράτη µέλη δύνανται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο, να επιτρέπουν στην ασφαλιστική επιχείρηση να εξακριβώνει την καλή φήµη των 
ασφαλιστικών διαµεσολαβητών. 

Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να εφαρµόζουν την απαίτηση του πρώτου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται σε ασφαλιστική 
επιχείρηση ή ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή και ασκούν 
δραστηριότητα ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης. Όµως, τα κράτη µέλη 
µεριµνούν ώστε η διοίκηση των εν λόγω επιχειρήσεων και το τυχόν άλλο προσωπικό που 
ασχολείται άµεσα µε την ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαµεσολάβηση να πληρούν την 
απαίτηση αυτή. 

3. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές διαθέτουν ασφάλιση 
επαγγελµατικής αστικής ευθύνης η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ένωσης ή 
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από 
επαγγελµατική αµέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1.250.000 ευρώ ανά απαίτηση 
και 1.850.000 ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις, εκτός εάν η εν λόγω 
ασφάλιση ή άλλη ανάλογη εγγύηση παρέχεται ήδη από ασφαλιστική, αντασφαλιστική ή 
άλλη επιχείρηση για λογαριασµό της οποίας ενεργεί ή από την οποία εξουσιοδοτείται να 
ενεργεί ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής, ή εάν η εν λόγω επιχείρηση 
έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειες του διαµεσολαβητή. 

4 Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία των πελατών 
έναντι αδυναµίας του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή να µεταβιβάσει το ασφάλιστρο στην 
ασφαλιστική επιχείρηση ή να µεταβιβάσει το ποσό της αποζηµίωσης ή να προβεί σε 
επιστροφή ασφαλίστρων στον ασφαλιζόµενο. 

Τα εν λόγω µέτρα µπορούν να λάβουν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες µορφές: 

(α) θέσπιση νοµοθετικών ή συµβατικών διατάξεων σύµφωνα µε τις οποίες τα χρήµατα 
που καταβάλλει ο πελάτης στον διαµεσολαβητή λογίζονται ως καταβληθέντα στην 
επιχείρηση, ενώ τα χρήµατα που έχει καταβάλει η επιχείρηση στον διαµεσολαβητή 
δεν λογίζονται ως καταβληθέντα στον πελάτη προτού αυτός τα εισπράξει 
πραγµατικά· 

(β) απαίτηση από τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές να έχουν χρηµατοοικονοµική 
ικανότητα που αντιστοιχεί, σε µόνιµη βάση, στο 4 % των ετήσιων εισπραχθέντων 
ασφαλίστρων, µε ελάχιστο όριο τα 18.750 ευρώ· 
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(γ) απαίτηση να µεταβιβάζονται τα χρήµατα του πελάτη µέσω αυστηρά διαχωρισµένων 
λογαριασµών πελατών, οι οποίοι δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται για την 
εξόφληση άλλων πιστωτών σε περίπτωση πτώχευσης· 

(δ) απαίτηση σύστασης εγγυητικού κεφαλαίου. 

5. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής 
διαµεσολάβησης πρέπει να πληρούνται οι επαγγελµατικές προϋποθέσεις που ορίζονται 
στο παρόν άρθρο σε µόνιµη βάση. 

6. Τα κράτη µέλη µπορούν να καταστήσουν αυστηρότερες τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παρόν άρθρο ή να προσθέσουν άλλες για τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς 
διαµεσολαβητές που έχουν εγγραφεί σε µητρώο στην επικράτειά τους. 

7. Η ΕΑΑΕΣ αναθεωρεί τα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 περιοδικά, 
προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη του ευρωπαϊκού δείκτη τιµών καταναλωτή, 
όπως δηµοσιεύεται από την Eurostat. Η πρώτη αναθεώρηση πραγµατοποιείται πέντε έτη 
από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και κάθε µετέπειτα 
αναθεώρηση πραγµατοποιείται πέντε έτη µετά την προηγούµενη. 

Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια ρυθµιστικών προτύπων για την προσαρµογή του βασικού 
ποσού σε ευρώ που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4, κατά το ποσοστό µεταβολής 
του προαναφερόµενου δείκτη κατά την περίοδο µεταξύ της έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας και της ηµεροµηνίας της πρώτης αναθεώρησης ή µεταξύ της ηµεροµηνίας της 
τελευταίας αναθεώρησης και της ηµεροµηνίας της νέας αναθεώρησης, και µε 
στρογγυλοποίηση στο επόµενο ακέραιο ευρώ. 

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή 
πέντε έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας και για κάθε 
µετέπειτα αναθεώρηση πέντε έτη µετά την προηγούµενη. 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρµοδιότητα να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
1094/2010. 

8. Τα κράτη µέλη διευκρινίζουν:  

(α) την έννοια των επαρκών γνώσεων και ικανοτήτων του διαµεσολαβητή και των 
µελών του προσωπικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όταν ασκεί 
δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης µε τους πελάτες του, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου· 

(β) τα κατάλληλα κριτήρια για τον προσδιορισµό, ιδίως, του επιπέδου των 
επαγγελµατικών προσόντων, πείρας και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την 
άσκηση της ασφαλιστικής διαµεσολάβησης· 

(γ) τα µέτρα που εύλογα µπορεί να αναµένεται ότι θα λάβουν οι ασφαλιστικοί 
διαµεσολαβητές και τα µέλη του προσωπικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
για να επικαιροποιούν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους µε συνεχή 
επαγγελµατική εξέλιξη, προκειµένου να διατηρήσουν ικανοποιητικό επίπεδο 
απόδοσης. 
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8α. Όταν ένα κράτος µέλος καταγωγής καταχωρεί ασφαλιστικό διαµεσολαβητή ο οποίος 
έχει αποκτήσει επαγγελµατικά προσόντα ή εµπειρία σε άλλο κράτος µέλος, λαµβάνει 
υπόψη τα εν λόγω προσόντα και την εµπειρία, έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 1του Συµβουλίου και το επίπεδο των προσόντων 
όπως αυτό ορίζεται µε βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων για τη διά βίου µάθηση 
που καθιερώθηκε δυνάµει της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 20082.  

Άρθρο 9  
∆ηµοσίευση κανόνων περί γενικού συµφέροντος 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλιστεί η ενδεδειγµένη 
δηµοσίευση, από τις αρµόδιες αρχές τους, των σχετικών εθνικών νοµοθετικών διατάξεων 
περί προστασίας του γενικού συµφέροντος που ισχύουν για την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης στο έδαφός τους. 

2. Ένα κράτος µέλος το οποίο προτίθεται να εφαρµόσει και εφαρµόζει διατάξεις που 
διέπουν τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και την πώληση των ασφαλιστικών 
προϊόντων, πέραν εκείνων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, διασφαλίζει ότι ο 
διοικητικός φόρτος που απορρέει από τις διατάξεις αυτές είναι αναλογικός για την 
προστασία των καταναλωτών. Το κράτος µέλος συνεχίζει να παρακολουθεί τις εν λόγω 
διατάξεις ώστε να διασφαλίζει ότι ο εν λόγω φόρτος παραµένει αναλογικός. 

3. Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει τυποποιηµένο δελτίο πληροφοριών για τους κανόνες περί γενικού 
συµφέροντος, το οποίο πρέπει να συµπληρώνεται από τις αρµόδιες αρχές κάθε κράτους 
µέλους. Περιέχει τους υπερσυνδέσµους προς τις ιστοσελίδες των αρµόδιων αρχών, όπου 
δηµοσιεύονται πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες περί γενικού συµφέροντος. Οι 
πληροφορίες αυτές επικαιροποιούνται από τις εθνικές αρµόδιες αρχές σε τακτική βάση 
και η ΕΑΑΕΣ θέτει τις εν λόγω πληροφορίες στον δικτυακό της τόπο στην αγγλική, 
γαλλική και γερµανική γλώσσα, µε όλους τους εθνικούς κανόνες περί γενικού 
συµφέροντος, οι οποίοι κατατάσσονται σε διάφορους συναφείς τοµείς του δικαίου. 

4. Τα κράτη µέλη καθιερώνουν ένα ενιαίο σηµείο επαφής, επιφορτισµένο µε την παροχή 
πληροφοριών σχετικά µε κανόνες περί γενικού συµφέροντος στο αντίστοιχο κράτος 
µέλος. Το εν λόγω σηµείο επαφής θα πρέπει να είναι κατάλληλη αρµόδια αρχή. 

5. Η ΕΑΑΕΣ εξετάζει σε µια έκθεση τους κανόνες περί γενικού συµφέροντος που 
δηµοσιεύονται από τα κράτη µέλη, όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο, στο πλαίσιο της 
εύρυθµης λειτουργίας της παρούσας οδηγίας και της εσωτερικής αγοράς, πριν από ...* 
[ΕΕ παρακαλώ να εισαχθεί ηµεροµηνία: τρία έτη από την έναρξη ισχύος της οδηγίας].  

                                                 
1  Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης 

Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (ΕΕ L 255 
της 30.9.2005, σ. 22). 

2  Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 
σχετικά µε τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων για τη δια 
βίου µάθηση (ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1). 
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Άρθρο 10 
Αρµόδιες αρχές 

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρµόδιες αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την εξασφάλιση 
της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. Ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά, αναφέροντας 
την ενδεχόµενη κατανοµή αυτών των καθηκόντων. 

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

3. Οι αρµόδιες αρχές διαθέτουν όλες τις εξουσίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Κάθε κράτος µέλος µεριµνά, σε περίπτωση που υπάρχουν 
περισσότερες της µίας αρµόδιες αρχές στο έδαφός του, για τη στενή συνεργασία µεταξύ 
τους, προκειµένου να εκπληρώνουν αποτελεσµατικά τα αντίστοιχα καθήκοντά τους. 

Άρθρο 11 
Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών 

1. Οι αρµόδιες αρχές των διαφόρων κρατών µελών συνεργάζονται προκειµένου να 
εξασφαλίζουν την ορθή εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 

2. Οι αρµόδιες αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τους ασφαλιστικούς και 
αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις που 
προβλέπονται στο κεφάλαιο VIII , οι δε πληροφορίες αυτές ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσµα τη διαγραφή από το µητρώο των διαµεσολαβητών. Επιπλέον, οι αρµόδιες 
αρχές µπορούν να ανταλλάσσουν κάθε σχετική πληροφορία µετά από αίτηση µιας από τις 
αρχές αυτές. 

3. Όλα τα πρόσωπα που υποχρεούνται να λαµβάνουν ή να παρέχουν πληροφορίες σύµφωνα 
µε την παρούσα οδηγία οφείλουν να τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 16 της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ1 του Συµβουλίου και στο άρθρο 15 της οδηγίας 
92/96/ΕΟΚ2 του Συµβουλίου . 

Άρθρο 12 
Καταγγελίες 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την καθιέρωση διαδικασιών οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες 
και άλλους ενδιαφεροµένους, και ειδικότερα στις ενώσεις καταναλωτών, να υποβάλλουν 

                                                 
1  Οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισµό των 

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, 
εκτός της ασφάλειας ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 
88/357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής) (ΕΕ L 228 
της 11.8.1992, σ. 1)  

2  Οδηγία 92/96/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Νοεµβρίου 1992 για τον συντονισµό των 
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση 
ζωής, και για την τροποποίηση των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία 
σχετικά µε την ασφάλεια ζωής) (ΕΕ L 360 της 9.12.1992, σ. 1). 
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καταγγελίες κατά των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών και επιχειρήσεων . 
Σε κάθε περίπτωση, παρέχονται απαντήσεις στις καταγγελίες. 

Άρθρο 13 
Εξώδικη επίλυση διαφορών 

1. Σύµφωνα µε την οδηγία .../.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου1 
και τον κανονισµό .../.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου2 τα 
κράτη µέλη διασφαλίζουν τη θέσπιση κατάλληλων αποτελεσµατικών, αµερόληπτων και 
ανεξάρτητων διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και προσφυγών για την εξώδικη 
επίλυση διαφορών µεταξύ των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών και των πελατών, καθώς 
και µεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των πελατών, χρησιµοποιώντας, κατά 
περίπτωση, ήδη υφιστάµενους φορείς. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν επίσης ότι όλες οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές συµµετέχουν στις 
διαδικασίες για την εξώδικη επίλυση των διαφορών, εφόσον ▌ οι αποφάσεις στις οποίες 
καταλήγουν οι διαδικασίες κατόπιν ρητής και αµοιβαίας αίτησης θα είναι δεσµευτικές 
για τον διαµεσολαβητή ή την ασφαλιστική επιχείρηση και τον πελάτη·  

▐ 

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι φορείς αυτοί συνεργάζονται για την επίλυση 
διασυνοριακών διαφορών. 

2α. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που είναι 
εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους ενηµερώνουν τους καταναλωτές σχετικά µε την 
ονοµασία, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση του ιστοτόπου των φορέων ΕΕ∆ από τους 
οποίους καλύπτονται και οι οποίοι είναι αρµόδιοι για τη διευθέτηση τυχόν διαφορών 
µεταξύ εκείνων και των καταναλωτών.  

2β. Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές εντός της Ένωσης, οι οποίοι ασχολούνται µε 
διαδικτυακές πωλήσεις και διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις, ενηµερώνουν τους 
καταναλωτές σχετικά µε την πλατφόρµα ΗΕ∆, εφόσον απαιτείται, και σχετικά µε τη 
διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους. Οι σχετικές πληροφορίες είναι 
εύκολα, άµεσα, ευκρινώς και µόνιµα προσβάσιµες στον ιστότοπο των ασφαλιστικών 
διαµεσολαβητών και, αν η προσφορά γίνεται µε ηλεκτρονικό µήνυµα ή µε την 
αποστολή άλλου κειµενικού µηνύµατος µε ηλεκτρονικό µέσο, στο µήνυµα αυτό. 
Περιλαµβάνει ηλεκτρονικό σύνδεσµο που οδηγεί στην αρχική σελίδα της πλατφόρµας 
ΗΕ∆. Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές ενηµερώνουν, επίσης, τους καταναλωτές 
σχετικά µε την πλατφόρµα ΗΕ∆, όταν ο καταναλωτής υποβάλλει καταγγελία στον 
ασφαλιστικό διαµεσολαβητή, ένα σύστηµα διερεύνησης καταναλωτικών καταγγελιών 
που το διαχειρίζεται ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής, ή σε διαµεσολαβητή 
επιχείρησης.  

2γ. Όταν ένα πελάτης κινεί διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που προβλέπεται 
στο εθνικό δίκαιο κατά ασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή ασφαλιστικής επιχείρησης 

                                                 
1  Οδηγία .../.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ... για την 

εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (Οδηγία ΕΕΚ∆) (ΕΕ ...). 

2  Κανονισµός .../.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ... που αφορά 
την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (κανονισµός ΗΕΚ∆) (ΕΕ ...). 
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σχετικά µε διαφορά που αφορά δικαιώµατα και υποχρεώσεις που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση 
υποχρεούται να συµµετάσχει στην εν λόγω διαδικασία.  

2δ. Για τους σκοπούς της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, οι αρµόδιες αρχές 
συνεργάζονται µεταξύ τους και µε τους φορείς που είναι αρµόδιοι για τις 
προαναφερθείσες εξωδικαστικές διαδικασίες καταγγελίας και προσφυγής και στον 
βαθµό που επιτρέπεται από τις ισχύουσες οδηγίες και κανονισµούς της ΕΕ.  

Άρθρο 14 
Περιορισµός της προσφυγής σε διαµεσολαβητές  

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, κατά τη χρήση των υπηρεσιών των ασφαλιστικών ή 
αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών που είναι εγκατεστηµένοι στην ΕΕ, οι ασφαλιστικές και 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι διαµεσολαβητές να προσφεύγουν στις υπηρεσίες 
ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης µόνο των ασφαλιστικών και 
αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών που έχουν εγγραφεί σε µητρώο ή των προσώπων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ή των προσώπων που έχουν ολοκληρώσει τη 
διαδικασία δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Άρθρο 15  
Γενική αρχή 

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή την ασφαλιστική 
επιχείρηση, κατά την άσκηση δραστηριότητας ασφαλιστικής διαµεσολάβησης µε ή για 
τους πελάτες, να ενεργεί πάντοτε µε έντιµο, θεµιτό και επαγγελµατικό τρόπο, µε 
γνώµονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συµφερόντων των πελατών του. 

2. Όλες οι πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των διαφηµιστικών ανακοινώσεων, που 
απευθύνονται από ασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή ασφαλιστική επιχείρηση σε πελάτες ή 
δυνητικούς πελάτες, επιβάλλεται να είναι θεµιτές, σαφείς και µη παραπλανητικές. Οι 
διαφηµιστικές ανακοινώσεις πρέπει πάντοτε να µπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως 
τέτοιες. 

Άρθρο 16 
Γενικές πληροφορίες που παρέχει ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση 

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες που διασφαλίζουν ότι 

(α) πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε ασφαλιστικής σύµβασης ή εάν επέλθει ουσιαστική 
αλλαγή στα στοιχεία σχετικά µε τον διαµεσολαβητή µετά τη σύναψη οποιασδήποτε 
ασφαλιστικής σύµβασης, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής - συµπεριλαµβανοµένων 
των συνδεδεµένων διαµεσολαβητών - προβαίνει στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις στους 
πελάτες του:  

(i) την ταυτότητά του, τη διεύθυνσή του και το γεγονός ότι είναι ασφαλιστικός 
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διαµεσολαβητής·  

(ii) αν παρέχει ή όχι κάθε είδους συµβουλές σχετικά µε τα πωλούµενα ασφαλιστικά 
προϊόντα·  

(iii) τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 12, οι οποίες επιτρέπουν στους 
πελάτες και άλλους ενδιαφεροµένους να υποβάλλουν καταγγελίες για τους 
ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και για τις εξώδικες 
διαδικασίες καταγγελίας και προσφυγής που αναφέρονται στο άρθρο 13· 

(iv) το µητρώο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος και τα µέσα για την εξακρίβωση της 
εγγραφής του· και 

(v) αν ο διαµεσολαβητής εκπροσωπεί τον πελάτη ή ενεργεί για λογαριασµό και εξ 
ονόµατος της ασφαλιστικής επιχείρησης· 

(β) πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε ασφαλιστικής σύµβασης, η ασφαλιστική επιχείρηση 
προβαίνει στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις στους πελάτες της: 

(i) την ταυτότητά της, τη διεύθυνσή της και το γεγονός ότι είναι ασφαλιστική 
επιχείρηση·  

(ii) αν παρέχει ή όχι κάθε είδους συµβουλές σχετικά µε τα πωλούµενα ασφαλιστικά 
προϊόντα·  

(iii) τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 12, οι οποίες επιτρέπουν στους 
πελάτες και άλλους ενδιαφεροµένους να υποβάλλουν καταγγελίες για τις 
ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και για τις εξώδικες διαδικασίες 
καταγγελίας και προσφυγής που αναφέρονται στο άρθρο 13. 

Άρθρο 17 
Συγκρούσεις συµφερόντων και διαφάνεια  

1. Πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής 
▌παρέχει στον πελάτη τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες: 

(α) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση συµµετοχή του που υπερβαίνει το 10% των 
δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου συγκεκριµένης ασφαλιστικής 
επιχείρησης· 

(β) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση συµµετοχή συγκεκριµένης ασφαλιστικής 
επιχείρησης ή µητρικής επιχείρησης συγκεκριµένης ασφαλιστικής επιχείρησης 
που υπερβαίνει το 10% των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του 
ασφαλιστικού διαµεσολαβητή· 

(γ) σε σχέση µε την προτεινόµενη σύµβαση, για το κατά πόσον: 

(i) παρέχει συµβουλές βάσει αµερόληπτης και προσωπικής ανάλυσης, ή 

(ii) έχει συµβατική υποχρέωση να ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής 
διαµεσολάβησης αποκλειστικά µε µία ή περισσότερες ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή, τον ενηµερώνει για τις επωνυµίες 
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των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ή 

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

▐ 

(ε) αν σε σχέση µε την ασφαλιστική σύµβαση, εργάζεται: 

(i) βάσει αµοιβής, δηλαδή η αµοιβή καταβάλλεται άµεσα από τον πελάτη· ή  

(ii) βάσει προµήθειας κάθε είδους, δηλαδή η αµοιβή περιλαµβάνεται στο 
ασφάλιστρο· ή 

(iii) βάσει συνδυασµού και των δύο, του i) και του ii)·  

▐ 

(εα) στα) αν σε σχέση µε την ασφαλιστική σύµβαση, η πηγή της αµοιβής είναι: 

(i)  ο ασφαλισµένος· 

(ii) η ασφαλιστική επιχείρηση· 

(iii) άλλος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής· 

(iv) συνδυασµός των περιπτώσεων i), ii) και iii)· 

Το κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες σύµφωνα µε 
το άρθρο 17a· 

▐ 

2. Ο καταναλωτής έχει δικαίωµα να ζητήσει επιπρόσθετες λεπτοµερείς πληροφορίες 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1(ε α). 

3. Η ασφαλιστική επιχείρηση, όταν πωλεί ασφαλιστικά προϊόντα απευθείας σε πελάτες, 
ενηµερώνει επίσης τον πελάτη σχετικά µε το εάν καταβάλλεται στους υπαλλήλους 
της οποιαδήποτε µεταβλητή αµοιβή για τη διανοµή και τη διαχείριση του εν λόγω 
ασφαλιστικού προϊόντος. 

▐ 

5α. Σε περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων και για να προωθηθεί ο θεµιτός 
ανταγωνισµός, στον πελάτη παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε ουσιαστικά 
ποσοτικά στοιχεία όσον αφορά τις έννοιες που αναφέρονται στην παράγραφο 1(ε α) 
και στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και υπό τους ιδίους όρους. Σύµφωνα 
µε το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, η ΕΑΑΕΣ εκπονεί, έως την 
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31η ∆εκεµβρίου 2015 και επικαιροποιεί περιοδικά, κατευθυντήριες γραµµές για να 
εξασφαλίσει τη συνεπή εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 17α 
∆ηµοσιοποίηση πληροφοριών 

Τα κράτη µέλη δύνανται να θεσπίζουν ή να διατηρούν επιπρόσθετες απαιτήσεις 
δηµοσιοποίησης για ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σχετικά 
µε το επίπεδο των αµοιβών, τελών, προµηθειών ή µη χρηµατικών παροχών που συνδέονται 
µε την παροχή διαµεσολάβησης, υπό τον όρο ότι το κράτος µέλος διατηρεί ισότιµους όρους 
ανταγωνισµού µεταξύ όλων των διαύλων διανοµής, δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισµό και 
συµµορφώνεται µε το ενωσιακό δίκαιο, και ότι ο διοικητικός φόρτος που απορρέει 
παραµένει αναλογικός προς το επιδιωκόµενο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών . 

Άρθρο 18 
Παροχή συµβουλών και πρότυπα πωλήσεων ▐  

1. Στις περιπτώσεις όπου παρέχονται συµβουλές πριν από τη σύναψη 
οποιασδήποτε συγκεκριµένης σύµβασης ασφάλισης, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής – 
συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων διαµεσολαβητών – ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση , διευκρινίζει βάσει των πληροφοριών τις οποίες παρέσχε ο πελάτης:  

(α) τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη· 

(β) ▐ τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι συµβουλές προς τον πελάτη σχετικά 
µε συγκεκριµένο ασφαλιστικό προϊόν ▐ 

2. Οι διευκρινίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον σύνθετο χαρακτήρα του προτεινόµενου 
ασφαλιστικού προϊόντος και το επίπεδο του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου για τον 
πελάτη, ανεξάρτητα από τον τρόπο πώλησης που επιλέγουν.  

3. Όταν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει συµβουλές 
βάσει αµερόληπτης ανάλυσης, οφείλει να τις παρέχει βάσει ανάλυσης επαρκώς 
µεγάλου αριθµού ασφαλιστικών συµβάσεων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι 
σε θέση να συστήσει σε ατοµικό επίπεδο και προς το βέλτιστο συµφέρον του 
καταναλωτή, σύµφωνα µε επαγγελµατικά κριτήρια, την ασφαλιστική σύµβαση που θα 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του πελάτη.  

4. Πριν από τη σύναψη της σύµβασης, ανεξαρτήτως του αν παρέχονται ή όχι συµβουλές, ο 
ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει στον πελάτη τις 
σχετικές πληροφορίες για το ασφαλιστικό προϊόν σε µορφή κατανοητή ώστε να µπορεί 
να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τον σύνθετο 
χαρακτήρα του ασφαλιστικού προϊόντος και τον τύπο του πελάτη. Οι πληροφορίες 
παρέχονται σε τυποποιηµένο πληροφοριακό δελτίο υπό τη µορφή εγγράφου 
πληροφοριών προϊόντος (PID) σε απλή γλώσσα. Αυτό περιέχει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα πληροφοριακά στοιχεία:  

(α) πληροφορίες για τον τύπο της ασφάλισης·  

(β) περιγραφή των ασφαλιζόµενων κινδύνων και των αποκλειόµενων κινδύνων· 
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(γ) λεπτοµέρειες και διάρκεια καταβολής των ασφαλίστρων· 

(δ) αποκλειόµενες περιπτώσεις· 

(ε) υποχρεώσεις κατά την έναρξη της σύµβασης· 

(στ) υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της σύµβασης· 

(ζ) υποχρεώσεις σε περίπτωση απαίτησης· 

(η) η διάρκεια της σύµβασης συµπεριλαµβανοµένων των ηµεροµηνιών έναρξης 
και λήξης της σύµβασης· 

(θ) τρόπος καταγγελίας της σύµβασης· 

4α. H παράγραφος 4 δεν εφαρµόζεται σε: 

(α)  επενδυτικά προϊόντα όπως ορίζονται στο άρθρο 4α του κανονισµού .../.../ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1· ή 

(β) πώληση ασφαλιστικών επενδυτικών προϊόντων που αναφέρονται στο 
Κεφάλαιο VII της παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 19 
Εξαιρέσεις παροχής πληροφοριών και ρήτρα ευελιξίας  

1. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 16, 17 και 18 δεν χρειάζεται να 
παρέχονται όταν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση 
διαµεσολαβεί στην ασφάλιση µεγάλων κινδύνων, στην περίπτωση διαµεσολάβησης 
αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, ή σε σχέση µε 
επαγγελµατίες πελάτες, όπως διευκρινίζεται στο παράρτηµα .  

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν σε ισχύ ή να εισάγουν αυστηρότερες διατάξεις 
σχετικά µε τις απαιτήσεις της προβλεπόµενης στα άρθρα 16, 17 και 18 πληροφόρησης, 
εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι σύµφωνες µε το ενωσιακό δίκαιο. Τα κράτη 
µέλη ανακοινώνουν στην ΕΑΑΕΣ και στην Επιτροπή τις εν λόγω εθνικές διατάξεις . 

2α. Τα κράτη µέλη, τα οποία διατηρούν σε ισχύ ή εισάγουν αυστηρότερες διατάξεις που 
ισχύουν για τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
διατάξεις σέβονται τις αρχές των ισότιµων όρων ανταγωνισµού και ότι ο 
διοικητικός φόρτος που απορρέει από τις διατάξεις αυτές είναι αναλογικά σχετικός 
µε τα οφέλη προστασίας των καταναλωτών.  

3. Η ΕΑΑΕΣ , προκειµένου να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο διαφάνειας µε κάθε 
κατάλληλο µέσο, µεριµνά ώστε οι πληροφορίες τις οποίες λαµβάνει σχετικά µε τις 
εθνικές διατάξεις να γνωστοποιούνται επίσης στους καταναλωτές, τους ασφαλιστικούς 
διαµεσολαβητές και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις . 

                                                 
1  Κανονισµός .../.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα βασικά 

έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα (ΕΕ ...). 
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Άρθρο 20 
Όροι ενηµέρωσης 

1. Κάθε πληροφορία που πρέπει να παρέχεται σύµφωνα µε τα άρθρα 16, 17 και 18 
γνωστοποιείται στους πελάτες : 

(α) γραπτώς 

(β) µε σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να είναι κατανοητή από τον πελάτη· και 

(γ) σε επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους στο οποίο ευρίσκεται ο κίνδυνος ή του 
κράτους µέλους της ασφαλιστικής υποχρέωσης ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα 
έχουν συµφωνήσει µεταξύ τους οι αντισυµβαλλόµενοι. Κάθε πληροφορία 
παρέχεται δωρεάν. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 16, 17 και 18 µπορούν να παρέχονται στον πελάτη σε ένα από τα ακόλουθα 
µέσα:  

(α) σε σταθερό υπόθεµα πλην του χαρτιού, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην παράγραφο 4· ή 

(β) µέσω δικτυακού τόπου, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στην παράγραφο 5. 

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

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 16, 17 και 18 µπορούν να παρέχονται σε 
σταθερό υπόθεµα πλην του χαρτιού, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

(α) η χρήση του σταθερού υποθέµατος είναι κατάλληλη στο πλαίσιο των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µεταξύ του διαµεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης και του πελάτη και  

(β) στον πελάτη έχει δοθεί η δυνατότητα επιλογής µεταξύ πληροφόρησης σε χαρτί 
και σε σταθερό υπόθεµα, και αυτός έχει επιλέξει το εν λόγω άλλο υπόθεµα. 

5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 16, 17 και 18 µπορούν να παρέχονται 
µέσω δικτυακού τόπου, αν απευθύνονται προσωπικά στον πελάτη ή εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

(α) η παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 16, 17 και 18 µέσω 
δικτυακού τόπου είναι κατάλληλη στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων µεταξύ του διαµεσολαβητή ή της ασφαλιστικής επιχείρησης 
και του πελάτη·  

(β) ο πελάτης έχει συναινέσει για την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται 
στα άρθρα 16, 17 και 18 µέσω δικτυακού τόπου· 
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(γ) στον πελάτη έχει κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά η διεύθυνση του δικτυακού τόπου 
και το σηµείο του δικτυακού τόπου όπου µπορεί να έχει πρόσβαση στις 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 16, 17 και 18· 

(δ) διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 16, 17 και 18 
παραµένουν προσβάσιµες στον δικτυακό τόπο για όσο χρονικό διάστηµα είναι 
εύλογο να χρειάζεται να τις συµβουλεύεται ο πελάτης. 

6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4 και 5, η παροχή πληροφοριών σε σταθερό 
υπόθεµα πλην του χαρτιού ή µέσω δικτυακού τόπου θεωρείται κατάλληλη, στο 
πλαίσιο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µεταξύ του διαµεσολαβητή ή της 
ασφαλιστικής επιχείρησης και του πελάτη, εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που 
καταδεικνύουν ότι ο πελάτης έχει τακτική πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Η παροχή από 
τον πελάτη διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για τους σκοπούς αυτής της 
δραστηριότητας θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο προς τον σκοπό αυτόν.  

7. Στην περίπτωση ασφάλισης µέσω τηλεφώνου, οι πληροφορίες που δίδονται 
προηγουµένως στον πελάτη συνάδουν προς τους ενωσιακούς κανόνες που διέπουν την 
εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. 
Επιπλέον, αφού ο πελάτης έχει επιλέξει να λαµβάνει πληροφορίες σε άλλο υπόθεµα 
πλην του χαρτιού σύµφωνα µε την παράγραφο 4, παρέχονται στον πελάτη 
πληροφορίες σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή 2, αµέσως µετά τη σύναψη της 
ασφαλιστικής σύµβασης. 

▌ 

Άρθρο 21α 
Πρακτικές δέσµευσης και οµαδοποίησης  

1. Όταν προσφέρεται ασφάλιση µαζί µε άλλη υπηρεσία ή βοηθητικό προϊόν ως τµήµα 
δέσµης ή ως προϋπόθεση για την ίδια συµφωνία ή δέσµη, ο ασφαλιστικός 
διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση ενηµερώνουν τον πελάτη και του 
προσφέρουν τη δυνατότητα να αγοράσει τa διάφοραa στοιχεία από κοινού ή 
χωριστά και προσφέρουν ξεχωριστές ενδείξεις των ασφαλίστρων ή των τιµών κάθε 
στοιχείου. Τούτο δεν εµποδίζει τη διαµεσολάβηση ασφαλιστικών προϊόντων µε 
διάφορα επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης ή ασφαλιστήρια συµβόλαια πολλαπλού 
κινδύνου.  

2. Όταν οι κίνδυνοι που απορρέουν από µια τέτοια συµφωνία ή δέσµη που 
προσφέρεται στον πελάτη αναµένεται να είναι διαφορετικοί από τους κινδύνους που 
συνδέονται µε τα επιµέρους στοιχεία χωριστά, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση παρέχουν, κατόπιν αιτήσεως του πελάτη, επαρκή 
περιγραφή των διάφορων στοιχείων της συµφωνίας ή δέσµης και του τρόπου µε τον 
οποίο η αλληλεπίδρασή τους µεταβάλλει τους κινδύνους. 

3. Η ΕΑΑΣ, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών) ΕΑΚΑΑ, µέσω της Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, 
καταρτίζει έως τις ...* [ΕΕ να εισαχθεί η ηµεροµηνία: 18 µήνες µετά την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας], και επικαιροποιεί περιοδικά κατευθυντήριες 
γραµµές για την αξιολόγηση και την εποπτεία των διασταυρούµενων πωλήσεων, 
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στις οποίες αναφέρονται συγκεκριµένα καταστάσεις όπου οι πρακτικές των 
διασταυρούµενων πωλήσεων δεν συνάδουν µε το άρθρο 15 παράγραφος 1. 

4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όταν ένας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή 
ασφαλιστική επιχείρηση παρέχουν συµβουλές, µεριµνούν ώστε η συνολική δέσµη 
ασφαλιστικών προϊόντων να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και ανάγκες του πελάτη. 

5. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν επιπρόσθετα αυστηρότερα 
µέτρα ή να παρεµβαίνουν σε βάση κατά περίπτωση ώστε να απαγορεύουν την 
πώληση ασφάλισης µαζί µε άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως τµήµα δέσµης ή ως 
προϋπόθεση για την ίδια συµφωνία ή δέσµη, όταν µπορούν να αποδείξουν ότι 
τέτοιες πρακτικές είναι επιζήµιες για τους καταναλωτές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Άρθρο 22 
Πεδίο εφαρµογής 

Το παρόν κεφάλαιο προβλέπει πρόσθετες απαιτήσεις σε εκείνες που αναφέρονται στα άρθρα 
15, 16, 17 και 18 για τις δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, όταν αυτές 
ασκούνται σε σχέση µε την πώληση βασιζόµενων σε ασφάλιση επενδυτικών ▐ προϊόντων από 
τους εξής: 

(α) ασφαλιστικό διαµεσολαβητή· 

(β) ασφαλιστική επιχείρηση.  

Άρθρο 23 
Συγκρούσεις συµφερόντων 

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για τον εντοπισµό 
συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ αυτών των ιδίων, περιλαµβανοµένων των 
διευθυντών τους, των υπαλλήλων τους και των συνδεδεµένων ασφαλιστικών 
διαµεσολαβητών τους, ή κάθε προσώπου που συνδέεται µαζί τους άµεσα ή έµµεσα µε 
σχέση ελέγχου, και των πελατών τους, ή µεταξύ δύο πελατών τους, κατά την άσκηση 
οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων ασφαλιστικής διαµεσολάβησης.  

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



 

 
 PE529.531/ 43 

 EL 

2α. Η διαδικασία της παραγράφου 2 πρέπει: 

(α) να πραγµατοποιείται σε σταθερό υπόθεµα· και 

(β) να περιλαµβάνει επαρκείς λεπτοµέρειες, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση του 
πελάτη, ώστε να επιτραπεί στον πελάτη να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση ως 
προς την υπηρεσία στο πλαίσιο της οποίας προκύπτει η σύγκρουση 
συµφερόντων. 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 33 για να: 

(α) ▌διευκρινίσει τα µέτρα ▐ που µπορεί εύλογα να αναµένεται ότι θα λάβουν οι 
ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές ή οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τον 
εντοπισµό, την πρόληψη, τη διαχείριση και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων 
συµφερόντων κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων ασφαλιστικής 
διαµεσολάβησης· 

(β) θεσπίσει τα κατάλληλα κριτήρια για τον προσδιορισµό των µορφών 
σύγκρουσης συµφερόντων, των οποίων η ύπαρξη θα µπορούσε να αποβεί 
επιζήµια για τα συµφέροντα των πελατών ή των δυνητικών πελατών του 
ασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή της ασφαλιστικής επιχείρησης.  

Άρθρο 24 
Γενικές αρχές και ενηµέρωση των πελατών 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ένας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή µια 
ασφαλιστική επιχείρηση ▌, κατά την άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής 
διαµεσολάβησης ενεργούν µε εντιµότητα, θεµιτό τρόπο και επαγγελµατισµό, ώστε να 
εξυπηρετεί µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα των πελατών του/της, και να 
συµµορφώνεται, ιδίως, µε τις αρχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 
25. 

2. Όλες οι πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των διαφηµιστικών ανακοινώσεων, που 
απευθύνονται από ασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή ασφαλιστική επιχείρηση σε πελάτες 
ή δυνητικούς πελάτες, επιβάλλεται να είναι θεµιτές, σαφείς και µη παραπλανητικές. Οι 
διαφηµιστικές ανακοινώσεις πρέπει να µπορούν να αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες. 

3. Στους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες παρέχεται κατάλληλη πληροφόρηση 
σχετικά µε τα εξής: 

(α) τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή την ασφαλιστική επιχείρηση και τις 
υπηρεσίες τους: όταν παρέχονται συµβουλές, οι πληροφορίες προσδιορίζουν 
αν οι συµβουλές παρέχονται σε ανεξάρτητη βάση και αν στηρίζονται σε ευρεία 
ή πιο περιορισµένη ανάλυση της αγοράς και αναφέρουν εάν ο ασφαλιστικός 
διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση θα διαθέσει στον πελάτη διαρκή 
αξιολόγηση της καταλληλότητας του βασιζόµενου σε ασφάλιση επενδυτικού 
προϊόντος που συστήνεται σε πελάτες· 

(β) τα βασιζόµενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα και τις προτεινόµενες 
επενδυτικές στρατηγικές: αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει κατάλληλη 
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καθοδήγηση και προειδοποιήσεις σχετικά µε τους κινδύνους που συνδέονται 
µε τις επενδύσεις στα εν λόγω όργανα ή µε την υιοθέτηση συγκεκριµένων 
επενδυτικών στρατηγικών· ▐ 

(γ) το κόστος και τις σχετικές παρεπόµενες επιβαρύνσεις, συµπεριλαµβανοµένου 
του ύψους της αµοιβής από τρίτους προς τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή ή 
την ασφαλιστική επιχείρηση, όπου αρµόζει. 

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 θα πρέπει να παρέχονται 
σε κατανοητή µορφή, κατά τρόπο ώστε οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες να είναι 
ευλόγως σε θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους του προσφερόµενου 
συγκεκριµένου βασιζόµενου σε ασφάλιση επενδυτικού προϊόντος και, ως εκ τούτου, 
να λαµβάνουν τεκµηριωµένες επενδυτικές αποφάσεις. Οι πληροφορίες αυτές µπορεί 
να παρέχονται σε τυποποιηµένη µορφή σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 4. 

5. Τα κράτη µέλη απαιτούν, όταν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση ενηµερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται ασφαλιστικές συµβουλές σε 
ανεξάρτητη βάση, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση να 
γνωστοποιεί στον πελάτη τη φύση της αµοιβής που λαµβάνεται σε σχέση µε την 
ασφαλιστική σύµβαση:  

(α) το φάσµα των ασφαλιστικών προϊόντων στα οποία θα βασίζεται η σύσταση 
και, ειδικότερα, εάν το φάσµα περιορίζεται στα ασφαλιστικά προϊόντα που 
εκδίδονται ή παρέχονται από οντότητες που έχουν στενούς δεσµούς µε τον 
διαµεσολαβητή που εκπροσωπεί τον πελάτη·  

(β) εάν καταβάλλεται αµοιβή από τον πελάτη για την παροχή συµβουλών. και 

(βα) εάν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής λαµβάνει οποιαδήποτε αµοιβή ή 
προµήθεια από τρίτους σε σχέση µε την ασφαλιστική σύµβαση.  

5α. Τα κράτη µέλη µπορούν επιπροσθέτως να απαγορεύουν ή να περιορίζουν περαιτέρω 
την προσφορά ή την αποδοχή αµοιβών, προµηθειών ή µη χρηµατικών οφελών από 
τρίτους σε σχέση µε την παροχή ασφαλιστικών συµβουλών. Σε αυτά µπορεί να 
περιλαµβάνονται οιεσδήποτε τέτοιου είδους αµοιβές, προµήθειες ή µη χρηµατικά 
οφέλη που πρέπει να επιστρέφονται στους πελάτες ή να αντισταθµίζουν αµοιβές που 
έχει καταβάλει ο πελάτης. 

Τα κράτη µέλη µπορούν περαιτέρω να απαιτούν από τον διαµεσολαβητή, όταν ένας 
διαµεσολαβητής ενηµερώνει τον πελάτη ότι οι συµβουλές παρέχονται ανεξάρτητα, 
αφενός να αξιολογεί επαρκώς µεγάλο αριθµό ασφαλιστικών προϊόντων που 
διατίθενται στην αγορά και τα οποία είναι επαρκώς διαφοροποιηµένα ανάλογα µε 
τον τύπο και τους εκδότες ή τους παρόχους προϊόντων προκειµένου να διασφαλίζεται 
ότι οι στόχοι του πελάτη µπορούν να εκπληρωθούν µε κατάλληλο τρόπο, και 
αφετέρου να µην περιορίζεται σε ασφαλιστικά προϊόντα που εκδίδονται ή παρέχονται 
από οντότητες που έχουν στενούς δεσµούς µε τον ▌διαµεσολαβητή ▌.  

6. Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει το αργότερο µέχρι τις ...* [ΕΕ, να προστεθεί η ηµεροµηνία: 18 
µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], και επικαιροποιεί 
περιοδικά κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση και την εποπτεία των 
διασταυρούµενων πωλήσεων, στις οποίες αναφέρονται συγκεκριµένα καταστάσεις 
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στις οποίες οι πρακτικές των διασταυρούµενων πωλήσεων δεν συνάδουν µε τις 
υποχρεώσεις της παραγράφου 1.  

 ▐ 

7. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 33 προκειµένου να προσδιορίζει τις αρχές µε τις οποίες πρέπει να 
συµµορφώνονται οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
▌κατά την άσκηση δραστηριότητας ασφαλιστικής διαµεσολάβησης µε τους πελάτες 
τους. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λαµβάνουν υπόψη: 

(α) τη φύση της υπηρεσίας ή των υπηρεσιών που προσφέρονται ή παρέχονται στον 
πελάτη ή στον δυνητικό πελάτη, λαµβανοµένων υπόψη του είδους, του 
αντικειµένου, του όγκου και της συχνότητας των συναλλαγών· 

(β) τη φύση των προϊόντων που προσφέρονται ή προτείνονται, 
συµπεριλαµβανοµένων των διαφόρων τύπων βασιζόµενων σε ασφάλιση 
επενδυτικών προϊόντων. 

Άρθρο 25  
Αξιολόγηση της καταλληλότητας και της σκοπιµότητας και γνωστοποιήσεις προς πελάτες 

1. Όταν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση παρέχει 
συµβουλές, οφείλει να αντλεί τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις και 
την πείρα του πελάτη ή του δυνητικού πελάτη στον σχετικό επενδυτικό τοµέα του 
συγκεκριµένου τύπου προϊόντος ▐, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τους 
επενδυτικούς στόχους του πελάτη ή του δυνητικού πελάτη, έτσι ώστε να είναι σε 
θέση να συστήσει στον πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη δραστηριότητες 
ασφαλιστικής διαµεσολάβησης ή βασιζόµενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που 
είναι κατάλληλα για την περίπτωσή του. 

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και οι 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασκούν δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης 
διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ζητούν από τον 
πελάτη ή τον δυνητικό πελάτη να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις και την 
πείρα του στον επενδυτικό τοµέα σε σχέση µε τον συγκεκριµένο τύπο προσφερόµενου 
ή ζητούµενου βασιζόµενου σε ασφάλιση επενδυτικού προϊόντος ▌, ώστε να µπορεί ο 
ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση να εκτιµήσει κατά πόσον 
η σκοπούµενη δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης ή το βασιζόµενο σε 
ασφάλιση επενδυτικό προϊόν είναι κατάλληλα για τον πελάτη. 

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

Εάν οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες δεν παράσχουν τις αναφερόµενες στο πρώτο 
εδάφιο πληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις και την πείρα τους, ή αν παράσχουν 
ανεπαρκείς σχετικές πληροφορίες, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση τους προειδοποιεί ότι δεν είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσον ▌το 
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σκοπούµενο βασιζόµενο σε ασφάλιση επενδυτικό προϊόν είναι κατάλληλη γι’ αυτούς. 
Η προειδοποίηση αυτή µπορεί να παρέχεται σε τυποποιηµένη µορφή. 

2α. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν σε ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές ή ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, όταν ασκούν δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης οι οποίες 
συνίστανται µόνο στην εκτέλεση εντολών πελατών, να παρέχουν τις 
δραστηριότητες αυτές στους πελάτες χωρίς να είναι υποχρεωµένοι να αποκτούν τις 
πληροφορίες ή να λαµβάνουν την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) οι δραστηριότητες αναφέρονται σε ένα από τα ακόλουθα βασιζόµενα σε 
ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα: 

(i) συµβάσεις οι οποίες παρέχουν µόνο επενδυτική έκθεση σε 
χρηµατοπιστωτικά µέσα που θεωρούνται µη σύνθετα βάσει της 
οδηγίας .../.../ΕΕ [MiFID] και δεν περιλαµβάνουν µια δοµή η οποία 
δυσκολεύει τον πελάτη να κατανοήσει τους συνεπαγόµενους 
κινδύνους· ή  

(ii) άλλα µη σύνθετα βασιζόµενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα για 
τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου·  

(β) η δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης πραγµατοποιείται κατόπιν 
πρωτοβουλίας του πελάτη ή δυνητικού πελάτη, 

(γ) ο πελάτης ή δυνητικός πελάτης έχει ενηµερωθεί σαφώς, σε τυποποιηµένη ή 
όχι µορφή, ότι κατά την παροχή αυτής της δραστηριότητας ασφαλιστικής 
διαµεσολάβησης, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση δεν υποχρεούται να αξιολογήσει την καταλληλότητα του 
βασιζόµενου σε ασφάλιση επενδυτικού προϊόντος ή της δραστηριότητας 
ασφαλιστικής διαµεσολάβησης που παρέχεται ή προσφέρεται και ότι ο 
πελάτης ή δυνητικός πελάτης δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία 
που παρέχουν οι σχετικοί κανόνες επαγγελµατικής δεοντολογίας·  

(δ) ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση 
συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις τους δυνάµει του άρθρου 23. 

3. Ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση τηρεί αρχείο όπου 
περιλαµβάνονται το ή τα έγγραφα▐ που έχουν κατόπιν συµφωνίας µεταξύ του πελάτη 
και του ιδίου και που αναφέρει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών, καθώς 
και τους άλλους όρους υπό τους οποίους ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η 
ασφαλιστική επιχείρηση θα ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης 
για τον πελάτη. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µερών µπορούν να ορίζονται 
µε αναφορά σε άλλα έγγραφα ή νοµικά κείµενα. 

4. Ο ▌ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση προσφέρει στον 
πελάτη επαρκείς αναφορές σχετικά µε τη δραστηριότητα ασφαλιστικής 
διαµεσολάβησης που του παρέχει. Στις αναφορές αυτές περιλαµβάνονται περιοδικές 
ανακοινώσεις προς τους πελάτες, λαµβανοµένων υπόψη του τύπου και του σύνθετου 
χαρακτήρα των βασιζόµενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων και της φύσης της 
δραστηριότητας ασφαλιστικής διαµεσολάβησης που ασκείται για τον πελάτη και 
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περιλαµβάνεται, ανάλογα µε την περίπτωση, το κόστος των συναλλαγών και των 
υπηρεσιών που εκτελούνται ή παρέχονται για λογαριασµό του πελάτη.▌ 

Κατά την παροχή συµβουλών, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική 
επιχείρηση παρέχει στον πελάτη, πριν συµφωνηθεί µε τον πελάτη το βασιζόµενο σε 
ασφάλιση επενδυτικό προϊόν, δήλωση σε σταθερό υπόθεµα σχετικά µε την 
καταλληλότητα, όπου προσδιορίζονται οι συµβουλές που δόθηκαν και πώς αυτές 
ανταποκρίνονται στις προτιµήσεις, τους στόχους και τα άλλα χαρακτηριστικά του 
πελάτη. 

Όταν η συµφωνία συνάπτεται µε χρήση µέσου επικοινωνίας από απόσταση, το 
οποίο παρεµποδίζει την εκ των προτέρων επίδοση της εκτίµησης καταλληλότητας, 
ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ή η ασφαλιστική επιχείρηση µπορεί να παρέχει τη 
γραπτή δήλωση περί καταλληλότητας σε σταθερό υπόθεµα αµέσως µετά τη 
δέσµευση του πελάτη µε οποιαδήποτε συµφωνία. 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 33 προκειµένου να προσδιορίζει τις αρχές µε τις οποίες πρέπει να 
συµµορφώνονται οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
κατά την άσκηση δραστηριότητας ασφαλιστικής διαµεσολάβησης για τους πελάτες 
τους. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις λαµβάνουν υπόψη: 

(α) τη φύση ▌ των υπηρεσιών που προσφέρονται ή παρέχονται στον πελάτη ή στον 
δυνητικό πελάτη, λαµβανοµένων υπόψη του είδους, του αντικειµένου, του 
όγκου και της συχνότητας των συναλλαγών· 

(β) τη φύση των προϊόντων που προσφέρονται ή προτείνονται , 
συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοπιστωτικών µέσων και τραπεζικών 
καταθέσεων διάφορων τύπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
της οδηγίας .../.../ΕΕ [MiFID]· 

(βα) το εάν ο πελάτης ή δυνητικός πελάτης είναι ιδιώτης ή επαγγελµατίας.  

5α. Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει, το αργότερο µέχρι τις ...* [ΕΕ, να προστεθεί η ηµεροµηνία: 
18 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], aκαι 
επικαιροποιεί περιοδικά κατευθυντήριες γραµµές για την εκτίµηση των 
βασιζόµενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων που έχουν δοµή η οποία 
δυσχεραίνει την κατανόηση του σχετικού κινδύνου από τον πελάτη σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3(α). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII  
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

Άρθρο 26 
∆ιοικητικές κυρώσεις και µέτρα 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι διοικητικές κυρώσεις και τα µέτρα τους είναι 
αποτελεσµατικά, αναλογικά και αποτρεπτικά. 

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, όπου ισχύουν υποχρεώσεις των ασφαλιστικών 
διαµεσολαβητών ή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σε περίπτωση παράβασης, 
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µπορούν να επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και µέτρα στα µέλη του διοικητικού 
τους οργάνου και σε οποιαδήποτε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία, βάσει της 
εθνικής νοµοθεσίας, φέρουν ευθύνη για την παράβαση. 

3. Στις αρµόδιες αρχές παρέχονται όλες οι ανακριτικές εξουσίες που είναι αναγκαίες για 
την άσκηση των καθηκόντων τους. Κατά την άσκηση των εξουσιών τους για την 
επιβολή κυρώσεων, οι αρµόδιες αρχές συνεργάζονται στενά ώστε να διασφαλίζουν ότι 
οι κυρώσεις ή τα µέτρα παράγουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα και συντονίζουν τη 
δράση τους όταν ασχολούνται µε διασυνοριακές υποθέσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις 
προϋποθέσεις για τη νόµιµη επεξεργασία των δεδοµένων σύµφωνα µε την οδηγία 
95/46/ΕΚ και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να 
ζητούν έγγραφα ή άλλες πληροφορίες βάσει επίσηµης απόφασης, η οποία αναφέρει 
τη νοµική βάση της αίτησης πληροφοριών, την προθεσµία συµµόρφωσης και το 
δικαίωµα του παραλήπτη να ζητήσει δικαστική αναθεώρηση της απόφασης. 

Άρθρο 26α 
Ειδικές κυρώσεις 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η 
ΕΑΑΕΣ παρακολουθεί τα ασφαλιστικά και αντασφαλιστικά προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά, διανέµονται ή πωλούνται στην Ένωση και µπορεί να 
διερευνά προληπτικά νέα ασφαλιστικά και αντασφαλιστικά προϊόντα ή 
χρηµατοπιστωτικά µέσα πριν τεθούν στην αγορά, διανεµηθούν ή πωληθούν στην 
Ένωση, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές. Η ΕΑΑΕΣ παρακολουθεί επίσης τις 
άλλες χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες και πρακτικές, συµπεριλαµβανοµένων 
των επενδυτικών δραστηριοτήτων, των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
επιχειρήσεων. 

2. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, η 
ΕΑΑΕΣ µπορεί, εφόσον θεωρεί ευλόγως ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των 
παραγράφων 3 και 4, προσωρινά να απαγορεύσει ή να περιορίσει στην Ένωση: 

(α) τη διάθεση στην αγορά, διανοµή ή πώληση ορισµένων ειδικών ασφαλιστικών 
και αντασφαλιστικών προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων της υγειονοµικής 
ασφάλισης και των ασφαλιστικών επενδυτικών προϊόντων µε συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά· ή 

(β) ένα είδος χρηµατοπιστωτικής δραστηριότητας ή πρακτικής, 
συµπεριλαµβανοµένης της επενδυτικής δραστηριότητας, των ασφαλιστικών ή 
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων. 

Η απαγόρευση ή ο περιορισµός µπορεί να ισχύει σε περιπτώσεις ή να υπόκειται σε 
εξαιρέσεις, που καθορίζονται από την ΕΑΑΕΣ. 

3. Η ΕΑΑΕΣ λαµβάνει αποφάσεις µόνο σύµφωνα µε την παράγραφο 2, εφόσον 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) το προτεινόµενο µέτρο αντιµετωπίζει σηµαντική απειλή για την προστασία 
των ασφαλισµένων ή των δικαιούχων ή την εύρυθµη λειτουργία και 
ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου 
ή µέρους του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ένωσης· 
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(β) οι ρυθµιστικές απαιτήσεις βάσει της ενωσιακής νοµοθεσίας που 
εφαρµόζονται στο συγκεκριµένο ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό προϊόν, 
χρηµατοπιστωτικό µέσο ή τη συγκεκριµένη δραστηριότητα δεν 
αντιµετωπίζουν την απειλή· 

(γ) η αρµόδια αρχή ή οι αρµόδιες αρχές δεν έχουν λάβει µέτρα για την 
αντιµετώπιση της απειλής ή τα µέτρα που έχουν ληφθεί δεν αντιµετωπίζουν 
επαρκώς την απειλή. 

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, η ΕΑΑΕΣ 
µπορεί να επιβάλει την απαγόρευση ή τον περιορισµό που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 σε προληπτική βάση προτού ένα ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό προϊόν 
διατεθεί στην αγορά ή πωληθεί σε ασφαλισµένους ή διενεργηθεί χρηµατοπιστωτική 
δραστηριότητα ή πρακτική. 

4. Κατά τη λήψη µέτρων βάσει του παρόντος άρθρου, η ΕΑΑΕΣ λαµβάνει υπόψη της 
τον βαθµό στον οποίο το µέτρο: 

(α) δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τους ασφαλισµένους και τους δικαιούχους, 
δυσανάλογες σε σχέση µε τα οφέλη του µέτρου· και 

(β) δεν δηµιουργεί κίνδυνο καταχρηστικής επιλογής του ευνοϊκότερου 
καθεστώτος εποπτείας. 

Όταν µια αρµόδια αρχή ή αρµόδιες αρχές έχουν λάβει µέτρα βάσει του άρθρου 32, η 
ΕΑΑΕΣ µπορεί να λάβει οποιοδήποτε από τα µέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, χωρίς να εκδώσει τη γνωµοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 33. 

5. Πριν αποφασίσει τη λήψη οποιουδήποτε µέτρου βάσει του παρόντος άρθρου, η 
ΕΑΑΕΣ γνωστοποιεί στις αρµόδιες αρχές το µέτρο που προτείνει να ληφθεί. 

6. Πριν λάβει απόφαση δυνάµει της παραγράφου 2, η ΕΑΑΕΣ γνωστοποιεί την πρόθεσή 
της να απαγορεύσει ή να περιορίσει ένα ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό προϊόν ή µία 
χρηµατοπιστωτική δραστηριότητα ή πρακτική εκτός εάν γίνουν ορισµένες αλλαγές 
στα χαρακτηριστικά του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού προϊόντος ή 
χρηµατοπιστωτικής δραστηριότητας ή πρακτικής εντός καθορισµένης χρονικής 
κλίµακας. 

7. Η ΕΑΑΕΣ δηµοσιεύει στον ιστότοπό της ανακοίνωση σχετικά µε κάθε απόφαση για 
τη λήψη µέτρων βάσει του παρόντος άρθρου. Στην ανακοίνωση αναφέρονται οι 
διευκρινίσεις της απαγόρευσης ή του περιορισµού και ορίζεται η χρονική στιγµή, 
µετά τη δηµοσίευση της ανακοίνωσης, από την οποία θα αρχίσουν να ισχύουν τα 
µέτρα. Η απαγόρευση ή ο περιορισµός εφαρµόζονται µόνο σε ενέργειες που γίνονται 
µετά την έναρξη ισχύος των µέτρων. 

8. Η ΕΑΑΕΣ επανεξετάζει την απαγόρευση ή τον περιορισµό που επέβαλε βάσει της 
παραγράφου 2 σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα και τουλάχιστον ανά έτος. Εάν η 
απαγόρευση ή ο περιορισµός δεν ανανεωθεί µετά την εν λόγω δωδεκάµηνη περίοδο, 
λήγει. 
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9. Μέτρο που εγκρίνεται από την ΕΑΑΕΣ βάσει του παρόντος άρθρου υπερισχύει έναντι 
κάθε προηγούµενου µέτρου που έχει ληφθεί από αρµόδια αρχή. 

10. Η Επιτροπή, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 41, προσδιορίζει 
τα κριτήρια και τους παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από την ΕΑΑΕΣ 
προκειµένου να κρίνει πότε ανακύπτουν απειλές για την προστασία των επενδυτών ή 
την εύρυθµη λειτουργία και ακεραιότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών ή τη 
σταθερότητα του συνόλου ή µέρους του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της 
Ένωσης, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α). Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις εξασφαλίζουν ότι η ΕΑΑΕΣ µπορεί να ενεργήσει, κατά 
περίπτωση, για λόγους προφύλαξης και δεν απαιτείται να περιµένει έως ότου το 
προϊόν διατεθεί στην αγορά ή εφαρµοσθεί το είδος της δραστηριότητας ή πρακτικής 
πριν από την ανάληψη δράσης. 

Άρθρο 27 
∆ηµοσιοποίηση κυρώσεων 

Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι η αρµόδια αρχή δηµοσιοποιεί ▌ οποιεσδήποτε κυρώσεις ή 
οποιαδήποτε µέτρα επιβάλλονται λόγω παραβίασης των εθνικών διατάξεων που εγκρίνονται 
κατ’ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβάνοντας πληροφορίες σχετικά µε το είδος 
και τη φύση της παραβίασης και την ταυτότητα των προσώπων που ευθύνονται για αυτήν, 
µόνο εάν η κύρωση ή το άλλο µέτρο έχουν καταστεί οριστικά και δεν υπόκεινται σε έφεση ή 
δικαστική αναθεώρηση. Εάν η δηµοσιοποίηση θα προξενούσε δυσανάλογη ζηµία στα 
εµπλεκόµενα µέρη, οι αρµόδιες αρχές δηµοσιοποιούν τις κυρώσεις ανώνυµα. 

Άρθρο 28 
Παραβιάσεις  

1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται: 

(α) στους ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές οι οποίοι δεν είναι 
εγγεγραµµένοι σε µητρώο κράτους µέλους και δεν εµπίπτουν στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 ή στο άρθρο 4· 

(β) στα πρόσωπα που παρέχουν επικουρικές ασφαλιστικές δραστηριότητες χωρίς να 
έχουν υποβάλει δήλωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, ή που έχουν υποβάλει την 
εν λόγω δήλωση, αλλά για τα οποία δεν πληρούνται οι απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 4· 

(γ) στις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή στους ασφαλιστικούς ή 
αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που προσφεύγουν στις ασφαλιστικές ή 
αντασφαλιστικές υπηρεσίες διαµεσολάβησης προσώπων που ούτε είναι 
εγγεγραµµένα σε µητρώο κράτους µέλους ούτε αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 και τα οποία δεν έχουν υποβάλει δήλωση σύµφωνα µε το άρθρο 
4· 

(δ) στους ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές οι οποίοι πέτυχαν 
την εγγραφή µε ψευδείς δηλώσεις ή οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο, 
κατά παράβαση του άρθρου 3· 
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(ε) στους ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές ή στις ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις του άρθρου 8· 

(στ) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή στους ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς 
διαµεσολαβητές που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του κώδικα 
δεοντολογίας σύµφωνα µε τα κεφάλαια VI και VII. 

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, οι διοικητικές κυρώσεις και τα µέτρα που µπορούν να ισχύσουν περιλαµβάνουν 
τουλάχιστον τα εξής: 

(α) δηµόσια ανακοίνωση που αναφέρει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και τη φύση 
της παράβασης· 

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

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

(δ) προσωρινή απαγόρευση έναντι κάθε µέλους του διοικητικού οργάνου του 
ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή ή της ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής επιχείρησης ▌, που θεωρείται υπαίτιο, να ασκεί καθήκοντα σε 
ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, ή ασφαλιστικές ή 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις· 

(ε) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, διοικητικά χρηµατικά πρόστιµα µέχρι και 
10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του εν λόγω νοµικού προσώπου 
κατά την προηγούµενη οικονοµική χρήση· σε περίπτωση νοµικού προσώπου που 
είναι θυγατρική µητρικής επιχείρησης, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος 
εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών που προκύπτει από τους 
ενοποιηµένους λογαριασµούς της επικεφαλής µητρικής επιχείρησης κατά την 
προηγούµενη οικονοµική χρήση· 

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

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

Άρθρο 29 
Αποτελεσµατική εφαρµογή κυρώσεων 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, κατά τον καθορισµό του είδους των διοικητικών 
κυρώσεων ή άλλων διοικητικών µέτρων και του ύψους των διοικητικών χρηµατικών 
προστίµων, οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές συνθήκες, στις 
οποίες περιλαµβάνονται αναλόγως:  
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(α) η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης· 

(β) ο βαθµός ευθύνης του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού προσώπου· 

(γ) η οικονοµική ισχύς του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού προσώπου, όπως προκύπτει 
από τον συνολικό κύκλο εργασιών του υπαίτιου νοµικού προσώπου ή από το 
ετήσιο εισόδηµα του υπαίτιου φυσικού προσώπου· 

(δ) η σπουδαιότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν 
από το υπαίτιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στον βαθµό που µπορούν να 
συγκεκριµενοποιηθούν· 

(ε) οι ζηµίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στον βαθµό που µπορούν 
να συγκεκριµενοποιηθούν· 

(στ) ο βαθµός συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού προσώπου µε την 
αρµόδια αρχή· και 

(ζ) προηγούµενες παραβάσεις από το υπαίτιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. 

▐ 

3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εξουσία των κρατών µελών υποδοχής να λαµβάνουν 
κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη ή τον κολασµό παρατυπιών που διαπράττονται στο 
έδαφός τους, οι οποίες είναι αντίθετες προς νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που 
έχουν θεσπιστεί προς το γενικό συµφέρον. Η εξουσία αυτή περιλαµβάνει τη 
δυνατότητα των εν λόγω κρατών µελών να εµποδίζουν τους παρανοµήσαντες 
ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές να ασκήσουν περαιτέρω 
δραστηριότητες στο έδαφός τους. 

Άρθρο 30 
Αναφορά παραβάσεων 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές καθιερώνουν αποτελεσµατικούς 
µηχανισµούς για να ενθαρρύνουν την αναφορά παραβάσεων των εθνικών διατάξεων 
για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας στις αρµόδιες αρχές. 

2. Οι εν λόγω ρυθµίσεις περιλαµβάνουν τουλάχιστον: 

(α) ειδικές διαδικασίες για την παραλαβή καταγγελιών για παραβάσεις και την 
επακόλουθη συνέχεια· 

(β) κατάλληλη προστασία, συµπεριλαµβανοµένης της ανωνυµίας κατά 
περίπτωση, για όσους καταγγέλλουν παραβάσεις που διαπράχθηκαν στο 
εσωτερικό των εν λόγω οντοτήτων· και 

(γ) προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του προσώπου που 
καταγγέλλει τις παραβάσεις, όσο και του φυσικού προσώπου που φέρεται ότι 
διέπραξε παράβαση, σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στην οδηγία 
95/46/ΕΚ.  
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Η ταυτότητα των προσώπων που αναφέρουν και που φέρονται ως υπεύθυνα για την 
παραβίαση παραµένει εµπιστευτική σε κάθε στάδιο, εκτός εάν η γνωστοποίησή της 
απαιτείται βάσει εθνικής νοµοθεσίας για περαιτέρω έρευνες ή νοµικές διαδικασίες. 

Άρθρο 31 
∆ιαβίβαση πληροφοριών στην ΕΑΑΕΣ όσον αφορά τις κυρώσεις 

1. Τα κράτη µέλη παρέχουν κάθε έτος στην ΕΑΑΕΣ συγκεντρωτικές πληροφορίες για 
όλα τα διοικητικά µέτρα ή τις διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβάλει σύµφωνα µε 
το άρθρο 26. 

Η αρµόδια αρχή παρέχει κάθε έτος στην ΕΑΑΕΣ συγκεντρωτικές πληροφορίες για 
όλα τα διοικητικά µέτρα ή τις διοικητικές κυρώσεις που έχει επιβάλει σύµφωνα µε το 
άρθρο 26. 

2. Οσάκις η αρµόδια αρχή γνωστοποιεί στο κοινό διοικητικά µέτρα ή διοικητικές 
κυρώσεις, ενηµερώνει παράλληλα την ΕΑΑΕΣ.  

3. Η ΕΑΑΕΣ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει 
τις διαδικασίες και τα έντυπα διαβίβασης πληροφοριών, που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο. 

Η ΕΑΑΕΣ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην 
Επιτροπή έως τις ...*[ΕΕ να προστεθεί ηµεροµηνία: έξι µήνες µετά την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας]. 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η αρµοδιότητα να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. 1094/2010.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX  
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 32 
Προστασία δεδοµένων 

1. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν την οδηγία 95/46/ΕΚ στην επεξεργασία των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα που πραγµατοποιείται στα κράτη µέλη σύµφωνα µε την 
παρούσα οδηγία. 

2. Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρµόζεται στην επεξεργασία δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα που πραγµατοποιείται από την ΕΑΑΕΣ σύµφωνα µε την 
παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 33 
Πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 34 
όσον αφορά τα άρθρα ▌23, 24 και 25. 
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Άρθρο 34 
Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή 
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 
▌23, 24 και 25 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστηµα από την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα ▌23, 24 και 25 µπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση περί 
ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσης της απόφασης στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που ορίζεται σε 
αυτήν. ∆εν επηρεάζει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

4. Μόλις εκδώσει µια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

5. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τα άρθρα ▌23, 24 και 
25 τίθεται σε ισχύ µόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο εντός 3 µηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ή εφόσον, πριν από τη λήξη της εν 
λόγω προθεσµίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενηµερώσουν 
αµφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά 3 µήνες µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συµβουλίου. 

Άρθρο 34α 
Περαιτέρω διατάξεις για σχέδια ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων 

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προθεσµιών για την υποβολή σχεδίων ρυθµιστικών 
τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή, η Επιτροπή υποβάλλει τα σχέδιά της ανά 12, 
18 ή 24 µήνες. 

2. Η Επιτροπή δεν εγκρίνει ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα κατά τρόπο που να µειώνει, 
σε περίοδο διακοπής των εργασιών, τον χρόνο ενδελεχούς εξέτασης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιλαµβανοµένης τυχόν παράτασης, σε λιγότερο από δύο 
µήνες.  

3. Οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές µπορούν να διαβουλευτούν µε το Κοινοβούλιο 
κατά τη διάρκεια των σταδίων σύνταξης των ρυθµιστικών τεχνικών προτύπων, 
ιδίως όταν υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού. 

4. Όταν η αρµόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει απορρίψει τα 
ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα και αποµένουν λιγότερο από δύο εβδοµάδες έως την 
έναρξη της επόµενης συνόδου ολοµέλειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να 
παρατείνει περαιτέρω την περίοδο για την υποβολή αντιρρήσεων που αναφέρεται 



 

 
 PE529.531/ 55 

 EL 

στο άρθρο 23 παράγραφος 5α µέχρι την ηµεροµηνία της µεθεπόµενης συνόδου 
ολοµέλειας.  

5. Όταν ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα έχουν απορριφθεί και τα προβλήµατα που 
εντοπίζονται είναι περιορισµένης εµβέλειας, η Επιτροπή µπορεί να ακολουθήσει 
επιταχυµένο χρονοδιάγραµµα για την παρουσίαση αναθεωρηµένου σχεδίου 
ρυθµιστικού τεχνικού προτύπου. 

6. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι όλα τα αιτήµατα της οµάδας ελέγχου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου που υποβάλλονται επίσηµα µέσω του προέδρου της αρµόδιας 
επιτροπής θα πρέπει να απαντηθούν άµεσα, πριν από την έγκριση του σχεδίου 
ρυθµιστικού τεχνικού προτύπου.  

Άρθρο 35 
Επανεξέταση και αξιολόγηση 

1. Έως τις ...* [ΕΕ: 5 έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η 
Επιτροπή επανεξετάζει ▐ την πρακτική εφαρµογή των κανόνων που προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις εξελίξεις στις αγορές λιανικής 
πώλησης επενδυτικών προϊόντων, καθώς και τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την 
πρακτική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και του κανονισµού .../.../ΕΕ [σχετικά µε 
τα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τα επενδυτικά προϊόντα] και της οδηγίας 
.../.../ΕΕ [MIFID II]. Η εν λόγω επανεξέταση περιλαµβάνει επίσης ειδική ανάλυση του 
αντικτύπου του άρθρου 7 παράγραφος 2 , λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση 
ανταγωνισµού στην αγορά υπηρεσιών διαµεσολάβησης για συµβάσεις σε κατηγορίες 
άλλες από αυτές που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 2002/83/ΕΚ, και του 
αντικτύπου των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 σχετικά 
µε τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που είναι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.  

2. Μετά από διαβούλευση µε τη Μικτή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, η 
Επιτροπή υποβάλλει τα ευρήµατά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο. 

▐ 

5. Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον οι αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 10 
παράγραφος 1 έχουν επαρκείς εξουσίες και πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων 
τους. 

▐ 

Άρθρο 36 
Μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, έως τις …*[ΕΕ: να προστεθεί 
ηµεροµηνία. 18 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], τις 
αναγκαίες, νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν 
µε την παρούσα οδηγίας. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν 
λόγω διατάξεων.  
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Όταν τα έγγραφα που υποβάλλουν τα κράτη µέλη κατά την κοινοποίηση των 
µέτρων µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο δεν επαρκούν για την πλήρη εκτίµηση της 
συµµόρφωσης των εν λόγω µέτρων µε ορισµένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 
η Επιτροπή δύναται, κατ’ αίτηση της ΕΑΤ µε σκοπό την εκτέλεση των καθηκόντων 
της δυνάµει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 ή µε δική της πρωτοβουλία, να 
απαιτήσει από τα κράτη µέλη να παράσχουν λεπτοµερέστερα στοιχεία σχετικά µε 
τη µεταφορά της παρούσας οδηγίας και την εφαρµογή των εν λόγω µέτρων. 

1α. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 από …* 
[ΕΕ: να προστεθεί ηµεροµηνία 18 µήνες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα εν λόγω µέτρα, τα τελευταία αυτά περιέχουν 
αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την 
επίσηµη δηµοσίευσή τους. Τα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνουν επίσης δήλωση που 
διευκρινίζει ότι οι παραποµπές στην οδηγία που καταργείται από την παρούσα οδηγία, 
οι οποίες περιέχονται στις ισχύουσες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις, λογίζονται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος 
πραγµατοποίησης αυτής της παραποµπής και η διατύπωση αυτής της δήλωσης 
καθορίζονται από τα κράτη µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την 
παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 37 
Κατάργηση 

Η οδηγία 2002/92/ΕΚ καταργείται από ...* [ΕΕ: να προστεθεί ηµεροµηνία. 18 µήνες µετά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών 
µελών σχετικά µε την προθεσµία µεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.  

Οι αναφορές στην καταργούµενη οδηγία νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 39 
Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

(Τόπος),  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Επαγγελµατίας πελάτης είναι ο πελάτης που διαθέτει την πείρα, τις γνώσεις και την 
εµπειρογνωµοσύνη ώστε να λαµβάνει τις δικές του αποφάσεις και να εκτιµά δεόντως τον 
κίνδυνο που αναλαµβάνει. Για τους σκοπούς της οδηγίας, θεωρούνται επαγγελµατίες για όλες 
τις ασφαλιστικές υπηρεσίες και δραστηριότητες και τα ασφαλιστικά προϊόντα: 

1. Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις· 

▐ 

1α. Ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές  

2. Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν δύο από τα ακόλουθα κριτήρια µεγέθους, σε βάση 
επιµέρους εταιρείας: 

– σύνολο ισολογισµού: 20 000 000 ευρώ 

– καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ 

– ίδια κεφάλαια: 2 000 000 ευρώ. 

3. Εθνικές ▌κυβερνήσεις▌ 

▐ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Σύµφωνα µε την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών µελών και της Επιτροπής, της 28ης 
Σεπτεµβρίου 2011, σχετικά µε τα επεξηγηµατικά έγγραφα, τα κράτη µέλη ανέλαβαν να 
συνοδεύσουν, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των µέτρων µεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο µε ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση ανάµεσα στα 
συστατικά στοιχεία µιας οδηγίας και στα αντίστοιχα µέρη των πράξεων µεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο. 

Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι 
αιτιολογηµένη για τους ακόλουθους λόγους: 

Πολυπλοκότητα της οδηγίας και του σχετικού τοµέα: 

Το πεδίο της ασφάλισης και της διανοµής ασφαλιστικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα περίπλοκο 
και µπορεί να είναι πολύ τεχνικό από την άποψη των επαγγελµατιών οι οποίοι δεν είναι 
ειδικευµένοι σ’ αυτό. Ελλείψει καλά δοµηµένων επεξηγηµατικών εγγράφων, το καθήκον της 
επίβλεψης της µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο θα ήταν δυσανάλογα χρονοβόρο. Η παρούσα 
πρόταση αντιπροσωπεύει επανεξέταση όπου το κείµενο των οδηγιών για την ασφαλιστική 
διαµεσολάβηση (IMD) αναδιατυπώθηκε. Παρά το γεγονός ότι πολλές διατάξεις δεν έχουν 
αλλάξει ως προς την ουσία τους, µια σειρά νέων διατάξεων έχουν εισαχθεί και µια σειρά 
υφιστάµενων διατάξεων έχουν αναθεωρηθεί ή διαγραφεί. Η δοµή, η µορφή και η παρουσίαση 
των κειµένων είναι εντελώς νέα. Η νέα δοµή ήταν απαραίτητη για να δοθεί σαφέστερη και πιο 
λογική σειρά στις νοµικές διατάξεις, αλλά αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την ανάγκη για µια 
δοµηµένη προσέγγιση κατά τον έλεγχο της µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. 

Ορισµένες διατάξεις της προτεινόµενης οδηγίας ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις σε πολλούς 
τοµείς της εθνικής έννοµης τάξης, όπως στο εταιρικό δίκαιο, στο εµπορικό ή φορολογικό 
δίκαιο ή σε άλλους νοµοθετικούς τοµείς των κρατών µελών. Μπορεί να επηρεάσουν επίσης το 
παράγωγο εθνικό δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένων των νόµων και των κανόνων επαγγελµατικής 
δεοντολογίας που εφαρµόζονται στους χρηµατοπιστωτικούς ή ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές. 
Η συσχέτιση των θεµάτων µε όλους αυτούς τους γειτονικούς τοµείς µπορεί να σηµαίνει, 
ανάλογα µε το σύστηµα των κρατών µελών, ότι ορισµένες διατάξεις εφαρµόζονται µέσω νέων 
ή ήδη υφισταµένων κανόνων στους εν λόγω τοµείς· θα πρέπει να υπάρχει σαφής εικόνα των 
κανόνων αυτών. 

Συνοχή και συσχέτιση µε άλλες πρωτοβουλίες: 

Η παρούσα πρόταση κατατίθεται προς έγκριση ως µέρος µιας «δέσµης προϊόντων λιανικής για 
τους καταναλωτές» µαζί µε την πρόταση PRIP για τη γνωστοποίηση πληροφοριών για τα 
προϊόντα (κανονισµός σχετικά µε τα έγγραφα βασικών πληροφοριών σχετικά µε τα επενδυτικά 
προϊόντα και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ) και την οδηγία 
ΟΣΕΚΑ V (οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες). Η πρωτοβουλία PRIP 
στοχεύει στη διασφάλιση µιας συνεκτικής οριζόντιας προσέγγισης όσον αφορά τις 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για τα επενδυτικά προϊόντα και τα ασφαλιστικά 
προϊόντα µε στοιχεία επενδύσεων (τα λεγόµενα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα), και 
διατάξεις σχετικά µε τις πρακτικές πώλησης περιλαµβάνονται στις αναθεωρήσεις της IMD1 
(οδηγία για την ασφαλιστική διαµεσολάβηση) και της MiFID (οδηγία για τις αγορές 
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χρηµατοπιστωτικών µέσων). Η πρόταση είναι επίσης σύµφωνη µε άλλες νοµοθετικές πράξεις 
και πολιτικές της ΕΕ, τις οποίες συµπληρώνει, ιδίως στους τοµείς της προστασίας των 
καταναλωτών, της προστασίας των επενδυτών και της προληπτικής εποπτείας, όπως η 
Φερεγγυότητα II (οδηγία 2009/138/ΕΚ), η MiFID ΙΙ (η αναδιατύπωση της MiFID), και η 
προαναφερόµενη πρωτοβουλία PRIP. 

Η νέα IMD θα συνεχίσει να έχει τα χαρακτηριστικά ενός νοµικού µέσου «ελάχιστης 
εναρµόνισης». Αυτό σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να προχωρήσουν 
περαιτέρω, εφόσον απαιτείται, για τους σκοπούς της προστασίας των καταναλωτών. Ωστόσο, 
τα ελάχιστα πρότυπα της IMD θα αυξηθούν σηµαντικά. ▌Επιπλέον, η οδηγία περιέχει ρήτρα 
αναθεώρησης και, προκειµένου να είναι σε θέση να συγκεντρώσει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες για τη λειτουργία των κανόνων αυτών, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρακολουθεί από την αρχή την εφαρµογή τους. 

Κεφάλαιο σχετικά µε τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα: Το κείµενο της πρότασης 
περιλαµβάνει ένα κεφάλαιο για τη θέσπιση πρόσθετων απαιτήσεων για την προστασία των 
πελατών σε σχέση µε τα επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα. 

Υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση να θεσπιστούν οι εν λόγω διατάξεις, ωστόσο, ταυτόχρονα, η 
εµπειρία είναι πολύ περιορισµένη, δεδοµένου ότι πρόκειται για νέο τοµέα. Ως εκ τούτου, έχει 
µεγάλη σηµασία να διαβιβάζονται στην Επιτροπή τα έγγραφα µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 
στα οποία εξηγείται ο τρόπος µε τον οποίο τα κράτη µέλη έχουν εφαρµόσει τις εν λόγω 
διατάξεις.  

Οι ιδιαιτερότητες των µη ασφαλιστικών προϊόντων ζωής θα πρέπει ωστόσο να λαµβάνονται 
υπόψη στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραµµών του επιπέδου 2. Σύµφωνα µε την ανάλογη 
αρχή στο άρθρο 3 της MIFID ΙΙ, θα πρέπει να εξεταστεί η θέσπιση ανάλογου καθεστώτος 
για τις ασφαλίσεις κατά την εφαρµογή της οδηγίας σε εθνικό επίπεδο και στις 
κατευθυντήριες γραµµές της µικτής επιτροπής. Ως εκ τούτου, πρόσωπα που ασκούν 
δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης σε σχέση µε επενδυτικά ασφαλιστικά 
προϊόντα θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τα πρότυπα δεοντολογίας που ισχύουν για όλες 
τις ασφαλιστικές συµβάσεις, καθώς και µε τα ενισχυµένα πρότυπα που ισχύουν για τα 
επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα. Όποιος µεσολαβεί σε ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα 
θα πρέπει να καταχωρίζεται ως ασφαλιστικός διαµεσολαβητής. 

Από την υποβολή επεξηγηµατικών εγγράφων εκτιµάται ότι προκύπτει χαµηλός πρόσθετος 
διοικητικός φόρτος για τα κράτη µέλη: Όπως προαναφέρθηκε, το ισχύον κείµενο υφίσταται 
από το 2002 (ηµεροµηνία έκδοσης της αρχικής οδηγίας). Ως εκ τούτου, δεν θα είναι επαχθές 
για τα κράτη µέλη να κοινοποιούν τις εκτελεστικές διατάξεις τους, δεδοµένου ότι τις 
περισσότερες από αυτές τις έχουν κανονικά ήδη κοινοποιήσει εδώ και καιρό. Ο εκτιµώµενος 
χαµηλός πρόσθετος διοικητικός φόρτος για τα κράτη µέλη που προκύπτει από την υποβολή 
επεξηγηµατικών εγγράφων όσον αφορά τα νέα τµήµατα της οδηγίας είναι αναλογικός και 
αναγκαίος, ώστε η Επιτροπή να µπορεί να εκπληρώνει την αποστολή της όσον αφορά την 
εποπτεία της εφαρµογής του ενωσιακού δικαίου. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή πιστεύει ότι η απαίτηση παροχής επεξηγηµατικών εγγράφων 
στην περίπτωση της προτεινόµενης οδηγίας είναι αναλογική και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη του στόχου για την αποτελεσµατική εποπτεία, από την Επιτροπή, της 
ακριβούς µεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. 


