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Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0085/2014 

Werner Langen 

Forsikringsformidling 

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 3 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ba) alle omkostninger og tilknyttede 

gebyrer i forbindelse med 

forsikringsmægling eller accessoriske 

tjenesteydelser, som skal omfatte 

udgifterne til rådgivning, hvor det er 

relevant, omkostningerne ved det 

finansielle instrument, som anbefales 

eller afsættes til kunden, og oplysninger 

om, hvordan kunden kan betale for det, 

herunder betalinger til tredjemand. 

Or. en 

Begrundelse 

Indsættelse af teksten fra artikel 24, stk. 3, litra d, i MIFID. 
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Ændringsforslag  9 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0085/2014 

Werner Langen 

Forsikringsformidling 

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Oplysningerne om samtlige 

omkostninger og gebyrer, herunder 

omkostninger og gebyrer i forbindelse 

med formidlingstjenesteydelsen og 

forsikringsproduktet, som ikke skyldes 

underliggende markedsrisici, skal 

sammenfattes, så kunden kan få et 

overblik over de samlede omkostninger og 

den samlede virkning på afkastet af 

investeringen og med angivelse af de 

enkelte poster, hvis kunden ønsker det. 

Sådanne oplysninger fremlægges i givet 

fald regelmæssigt og mindst én gang om 

året for kunden under investeringens 

løbetid. 

 De i det foregående afsnit og i stk. 6a 

omhandlede oplysninger fremlægges på 

en forståelig måde, så kunder og 

potentielle kunder i rimeligt omfang kan 

forstå en 

forsikringsinvesteringstjenesteydelses art 

og risici, og hvilken form for 

forsikringsinvesteringsprodukt der bliver 

tilbudt, og dermed har mulighed for at 

træffe et velovervejet valg. 

Medlemsstaterne kan tillade, at sådanne 

oplysninger fremlægges i et standardiseret 

format. 

Or. en 
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Begrundelse 

Indsættelse af teksten fra artikel 24, stk. 3, i MIFID. 
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Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0085/2014 

Werner Langen 

Forsikringsformidling 

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 24 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Såfremt et 

forsikringsinvesteringsprodukt tilbydes 

som en del af et finansielt produkt, som 

allerede er omfattet af andre 

bestemmelser om informationskrav i EU-

lovgivningen vedrørende kreditinstitutter 

og forbrugslån, skal denne tjenesteydelse 

ikke yderligere være underkastet de 

forpligtelser, der er fastsat 2 og 3 

 Såfremt en forsikringsformidler meddeler 

kunden, at investeringsrådgivningen gives 

på et uafhængigt grundlag skal firmaet: 

 a) vurdere et tilstrækkeligt antal 

forsikringsinvesteringsprodukter på 

markedet, som udviser tilstrækkelige 

forskelle med hensyn til art, udsteder og 

tjenesteydelsesudbyder til at sikre, at 

kunden investeringsmål kan opfyldes på 

passende vis og som ikke må være 

begrænset til 

forsikringsinvesteringsprodukter, der er 

udstedt eller leveret af: 

 (i) investeringsformaet selv eller enheder, 

der har tætte forbindelser med 

investeringsfirmaet; eller 

 (ii) andre enheder, som 

investeringsfirmaaet har så tætte juridiske 

eller økonomiske forbindelser, som f.eks. 

et aftaleforhold, at det kan udgøre en 



 

AM\1020339DA.doc  PE529.531v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

risiko for uafhængigheden af den 

leverede rådgivning; 

 b) afstå fra at acceptere eller modtage 

gebyrer, provisioner eller andre monetære 

eller ikke-monetære ydelser, der betales 

eller leveres af tredjemand eller af en 

person, som handler på vegne af en 

tredjemand i forbindelse med leveringen 

af tjenesteydelsen til kunden; Der skal 

gives klar besked om ubetydelige ikke-

monetære ydelser, som kan forbedre 

kvaliteten af den service, der ydes kunden, 

og som er af et sådant omfang og af en 

sådan karakter, at de ikke kan anses for at 

hindre opfyldelsen af 

forsikringsformidlerens pligt til at handle 

i kundens bedste interesse, idet de er 

udelukket fra denne bestemmelse. 

 I forbindelse med porteføljeforvaltning 

skal forsikringsformidleren afstå fra at 

acceptere eller modtage gebyrer, 

provisioner eller andre monetære eller 

ikke-monetære ydelser, der betales eller 

leveres af tredjemand eller af en person, 

som handler på vegne af en tredjemand i 

forbindelse med leveringen af 

tjenesteydelsen til kunden; Der skal gives 

klar besked om ubetydelige ikke-

monetære ydelser, som kan forbedre 

kvaliteten af den service, der ydes kunden, 

og som er af et sådant omfang og af en 

sådan karakter, at de ikke kan anses for at 

hindre opfyldelsen af 

forsikringsformidlerens pligt til at handle 

i kundens bedste interesse, idet de er 

udelukket fra denne bestemmelse.  

 Medlemsstaterne sikrer, at 

forsikringsformidlere ikke kan anses for 

at have opfyldt deres forpligtelser i 

henhold til artikel 23 eller stk. 1. i denne 

artikel, hvis de betaler eller modtager 

gebyrer eller provisioner, eller hvis de 

leverer eller modtager monetære eller 

ikke-monetære ydelser i forbindelse med 

levering af et 

forsikringsinvesteringsprodukt eller en 

accessorisk tjenesteydelse til eller fra 
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andre parter end kunden eller en person, 

som handler på vegne af kunden, bortset 

fra de tilfælde, hvor betalingen eller 

ydelsen: 

 - har til formål at højne kvaliteten af den 

pågældende tjenesteydelse for kunden; og 

 - ikke hindrer firmaets opfyldelse af 

pligten til at handle ærligt, redeligt og 

professionelt i overensstemmelse med 

kundens bedste interesse. 

 Kunden skal have klar besked om 

eksistensen, arten og størrelsen af beløbet 

eller ydelsen, der er omhandlet i stk. 1, 

eller hvor beløbet ikke kan opgøres, 

metoden for beregningen af beløbet på en 

fuldstændig, korrekt og forståelig måde 

forud for udførelsen af den pågældende 

investering eller leveringen af den 

pågældende accessoriske tjenesteydelse. 

Investeringsfirmaet skal i givet fald også 

meddele kunden, hvordan vedkommende 

kan få overført gebyrer, provisioner og 

monetære og ikke-monetære ydelser, som 

er modtaget i forbindelse med leveringen 

af forsikringsformidlingen eller den 

accessoriske tjenesteydelse. 

 Betalinger eller yderser, som muliggør 

eller er nødvendige for levering af den 

pågældende investeringstjenesteydelse, 

som f.eks. opbevaringsgebyr, afregnings- 

og børsafgifter, lovpligtige afgifter og 

advokatsalær og som i sagen natur ikke 

kan give anledning med konflikter med 

firmaet pligt til at handle ærligt, redeligt 

og professionelt i kundens bedste 

interesse, er ikke omfattet af kravene i 

første afsnit. 

 Et investeringsfirma, som tilbyder 

investeringstjenesteydelser til kunder, skal 

sikre, at det ikke aflønner eller evaluerer 

sit personale på en måde, som er i 

modstrid med pligten til at handle i 

kundens bedste interesse. Det bør navnlig 

ikke indføre aflønningsordninger, 

salgsmål eller andet, som kan tilskynde 

medarbejderen til at anbefale et bestemt 
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finansielt instrument til en detailkunde, 

når firmaet kunne anbefale et andet 

finansielt instrument, som bedre kunne 

opfylde kundens behov. 

 Et investeringsfirma, som fremstiller et 

investeringsprodukt, skal stille alle 

relevante oplysninger til rådighed for 

distributørerne om investeringsproduktet 

og om proceduren for godkendelse af 

investeringsproduktet, herunder 

produktets tilsigtede målmarked. 

 Såfremt et investeringsfirma tilbyder eller 

anbefaler finansielle instrumenter, som 

det ikke selv har fremstillet, skal det have 

indført de nødvendige procedurer for 

indhentning af de i foregående afsnit 

omhandlede oplysninger og for forståelse 

af arten og det tilsigtede målmarked for 

hvert finansielt instrument. 

 Disse politikker, procedurer og ordninger 

berører ikke alle øvrige krav i dette 

direktiv og i forordning (EU) nr. .../...*, 

herunder kravene til åbenhed, egnethed, 

hensigtsmæssighed, identifikation og 

forvaltning af interessekonflikter og 

tilskyndelser.  

Or. en 

Begrundelse 

Indsættelse af teksten fra artikel 24, stk. 4-6, i MIFID. 
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Ændringsforslag  11 

Sven Giegold 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0085/2014 

Werner Langen 

Forsikringsformidling 

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD) 

Forslag til direktiv 

Artikel 25 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. En forsikringsformidler skal indføre 

og anvende effektive organisatoriske og 

administrative ordninger, som gør det 

muligt at tage alle rimelig skridt for at 

forhindre, at interessekonflikter som 

defineret i artikel 23skader kundens 

interesser. 

 Et forsikringsselskab, som fremstiller 

finansielle instrumenter til salg til kunder, 

indfører, anvender og kontrollere en 

godkendelsesproces at hvert enkelt 

forsikringsprodukt eller for væsentlige 

tilpasninger af eksisterende 

forsikringsprodukter, inden det 

markedsføres og leveres til kunderne. 

 Godkendelsesprocessen for produktet skal 

angive det tilsigtede målmarked af 

endelige kunder inden for den relevante 

kundekategori for hvert produkt og sikre, 

at alle relevante risici på sådanne 

målmarkeder vurderes, og at den 

tilsigtede afsætningsstrategi er i 

overensstemmelse med det tilsigtede 

målmarked. 

 Forsikringsselskabet skal også 

regelmæssigt revidere finansielle 

instrumenter, der udbydes eller 

markedsføres af selskabet, under 

hensyntagen til eventuelle begivenheder, 

som materielt kunne påvirke de potentielle 
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risici på det tilsigtede målmarked, i det 

mindste vurdere, om produktet stadig 

opfylder behovene på det tilsigtede 

målmarked. og om den tilsigtede 

distributionsstrategi stadig er 

hensigtsmæssig. 

Or. en 

Begrundelse 

Teksten til artikel 16, stk. 3, o MIFID indsættes i artikel 5 i IMD-teksten. 

 

 


