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19.2.2014 A7-0085/8 

Τροπολογία  8 

Sven Giegold 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0085/2014 

Werner Langen 

Aσφαλιστική διαµεσολάβηση 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) όλα τα κόστη και τις σχετικές 
παρεπόµενες επιβαρύνσεις που 
σχετίζονται µε την ασφαλιστική 
διαµεσολάβηση ή τις παρεπόµενες 
υπηρεσίες, που πρέπει να περιλαµβάνουν 
το κόστος των συµβουλευτικών 
υπηρεσιών, κατά περίπτωση, το κόστος 
του χρηµατοπιστωτικού µέσου που 
συνιστάται ή διαφηµίζεται στον πελάτη, 
και ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί ο 
πελάτης να το πληρώσει, 
περιλαµβάνοντας και όλες τις πληρωµές 
προς τρίτους· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προσθήκη του κειµένου του άρθρου 24, παρ.3, στοιχείο δ της MIFID 
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19.2.2014 A7-0085/9 

Τροπολογία  9 

Sven Giegold 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0085/2014 

Werner Langen 

Aσφαλιστική διαµεσολάβηση 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι πληροφορίες σχετικά µε όλα τα 
κόστη και τις επιβαρύνσεις, 
περιλαµβανοµένων εκείνων που 
συνδέονται µε την υπηρεσία 
διαµεσολάβησης και το ασφαλιστικό 
προϊόν, και που δεν προκαλούνται από 
την εµφάνιση υποκείµενου κινδύνου της 
αγοράς, αθροίζονται για να επιτρέψουν 
στον πελάτη να κατανοήσει το συνολικό 
κόστος καθώς και το αθροιστικό 
αποτέλεσµά του στην απόδοση της 
επένδυσης και, αν το ζητήσει ο πελάτης, 
συνοδεύονται από αναλυτική καταγραφή 
του κόστους. Κατά περίπτωση, οι 
πληροφορίες αυτές διατίθενται στον 
πελάτη σε τακτική βάση, τουλάχιστον 
ετήσια, στη διάρκεια ισχύος της 
επένδυσης. 

 Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο και στην παράγραφο 6α 
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 
της επενδυτικής υπηρεσίας και του 
συγκεκριµένου τύπου του προσφερόµενου 
επενδυτικού ασφαλιστικού προϊόντος και, 
ως εκ τούτου, να λαµβάνουν 
τεκµηριωµένες επενδυτικές αποφάσεις. 
Τα κράτη µέλη µπορεί να ζητήσουν οι εν 
λόγω πληροφορίες να παρέχονται σε 
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τυποποιηµένη µορφή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προσθήκη του κειµένου του άρθρου 24, παρ.3 της MIFID 
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19.2.2014 A7-0085/10 

Τροπολογία  10 

Sven Giegold 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0085/2014 

Werner Langen 

Aσφαλιστική διαµεσολάβηση 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Όταν ένα επενδυτικό ασφαλιστικό 
προϊόν προσφέρεται ως µέρος 
χρηµατοπιστωτικού προϊόντος που ήδη 
υπόκειται σε άλλες διατάξεις της 
νοµοθεσίας της Ένωσης σχετικά µε τα 
πιστωτικά ιδρύµατα και την 
καταναλωτική πίστη, όσον αφορά τις 
απαιτήσεις στο πεδίο της παροχής 
πληροφοριών, η εν λόγω υπηρεσία δεν 
υπόκειται επιπροσθέτως στις 
επιβαλλόµενες µε τις παραγράφους 2 και 
3 υποχρεώσεις. 

 Όταν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής 
ενηµερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται 
επενδυτικές συµβουλές σε ανεξάρτητη 
βάση, η επιχείρηση: 

 α) αξιολογεί ένα επαρκώς ευρύ φάσµα 
επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων 
που διατίθενται στην αγορά και τα οποία 
πρέπει να είναι επαρκώς διαφορετικά ως 
προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή 
τους παρόχους των προϊόντων, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι µπορούν να 
επιτευχθούν κατάλληλα οι επενδυτικοί 
στόχοι του πελάτη, και δεν πρέπει να 
περιορίζονται στα επενδυτικά 
ασφαλιστικά προϊόντα που εκδίδονται ή 
παρέχονται: 

 (i) από την ίδια την επιχείρηση 
επενδύσεων ή από οντότητες που 
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συνδέονται στενά µε την επιχείρηση 
επενδύσεων,  ή 

 (ii) από άλλες οντότητες µε τις οποίες η 
επιχείρηση επενδύσεων έχει τόσο στενές 
νοµικές ή οικονοµικές σχέσεις, όπως για 
παράδειγµα συµβατικές σχέσεις, ώστε να 
υπάρχει ο κίνδυνος εξασθένισης της 
ανεξάρτητης βάσης των προσφερόµενων 
συµβουλών, 

 β) δεν αποδέχεται και δεν παρακρατεί 
αµοιβές, προµήθειες ή άλλα χρηµατικά ή 
µη χρηµατικά οφέλη που καταβάλλονται 
ή παρέχονται από τρίτο ή από πρόσωπο 
που ενεργεί για λογαριασµό τρίτου σε 
σχέση µε την παροχή της υπηρεσίας προς 
τους πελάτες. Μικρά µη χρηµατικά 
οφέλη, τα οποία µπορούν να ενισχύσουν 
την ποιότητα της υπηρεσίας που 
παρέχεται σε πελάτη και είναι τέτοιας 
κλίµακας και φύσης ώστε να µην µπορεί 
να κριθεί ότι εµποδίζουν τη συµµόρφωση 
µε την υποχρέωση του ασφαλιστικού 
διαµεσολαβητή να υπηρετεί µε τον 
καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα του 
πελάτη, θα πρέπει να γνωστοποιούνται 
σαφώς και να εξαιρούνται από την 
παρούσα διάταξη. 

 Κατά την παροχή διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου, ο ασφαλιστικός 
διαµεσολαβητής δεν αποδέχεται και δεν 
παρακρατεί αµοιβές, προµήθειες ή άλλα 
χρηµατικά ή µη χρηµατικά οφέλη που 
καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο 
µέρος ή από πρόσωπο που ενεργεί για 
λογαριασµό τρίτου µέρους σε σχέση µε 
την παροχή της υπηρεσίας προς τους 
πελάτες. Μικρά µη χρηµατικά οφέλη που 
µπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα της 
υπηρεσίας που παρέχεται σε πελάτη και 
είναι τέτοιας κλίµακας και φύσης ώστε 
να µην µπορεί να κριθεί ότι εµποδίζουν 
τη συµµόρφωση µε την υποχρέωση της 
επιχείρησης επενδύσεων να υπηρετεί µε 
τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντα του 
πελάτη θα πρέπει να γνωστοποιούνται 
σαφώς και να εξαιρούνται από την 
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παρούσα διάταξη.  

 Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές δεν 
θεωρείται ότι εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις τους δυνάµει του άρθρου 23 
ή της πρώτης παραγράφου του παρόντος 
άρθρου, όταν πληρώνουν ή εισπράττουν 
οποιαδήποτε αµοιβή ή προµήθεια ή 
παρέχουν ή δέχονται οποιοδήποτε µη 
χρηµατικό όφελος σε σχέση µε την 
παροχή επενδυτικού ασφαλιστικού 
προϊόντος ή παρεπόµενης υπηρεσίας 
προς ή από οιοδήποτε µέρος πλην του 
πελάτη ή ενός προσώπου εκ µέρους του 
πελάτη, εκτός από τις περιπτώσεις όπου 
η πληρωµή ή το όφελος: 

 - έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της 
υπηρεσίας προς τον πελάτη· και 

 - δεν βλάπτει τη συµµόρφωση µε το 
καθήκον της επιχείρησης να ενεργεί 
έντιµα, δίκαια και επαγγελµατικά, 
σύµφωνα µε τα συµφέροντα των πελατών 
της. 

 Η ύπαρξη, η φύση και το ποσό της 
αµοιβής ή του οφέλους που αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο ή, εάν το ποσό δεν 
µπορεί να προσδιοριστεί, η µέθοδος 
υπολογισµού του, πρέπει να 
γνωστοποιούνται σαφώς στον πελάτη, µε 
πλήρη, ακριβή και κατανοητό τρόπο, πριν 
από την παροχή της σχετικής 
επενδυτικής ή παρεπόµενης υπηρεσίας. 
Κατά περίπτωση, η επιχείρηση 
επενδύσεων ενηµερώνει επίσης τον 
πελάτη σχετικά µε τους µηχανισµούς για 
τη µεταβίβαση στον πελάτη της αµοιβής, 
της προµήθειας ή του χρηµατικού ή µη 
χρηµατικού οφέλους που έχει λάβει σε 
σχέση µε την προσφορά της 
ασφαλιστικής διαµεσολάβησης ή 
παρεπόµενης υπηρεσίας. 

 Η καταβολή αµοιβής ή οφέλους, που 
επιτρέπει ή είναι αναγκαία για την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, όπως τα 
έξοδα φύλαξης, τα τέλη διακανονισµού 
και τα χρηµατιστηριακά τέλη, τα 
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ρυθµιστικά τέλη ή τα νοµικά έξοδα, και η 
οποία δεν µπορεί από τη φύση της να 
οδηγήσει σε σύγκρουση µε την 
υποχρέωση της επιχείρησης να ενεργεί µε 
έντιµο, δίκαιο και επαγγελµατικό τρόπο 
προς το βέλτιστο συµφέρον των πελατών 
της, δεν υπόκειται στις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο. 

 Μια επιχείρηση επενδύσεων που παρέχει 
υπηρεσίες επενδύσεων σε πελάτες, 
διασφαλίζει ότι η απόδοση του 
προσωπικού της δεν αµείβεται ούτε 
αξιολογείται κατά τρόπο που έρχεται σε 
σύγκρουση µε το καθήκον της να ενεργεί 
προς το συµφέρον των πελατών της. 
Συγκεκριµένα, δεν προβαίνει σε καµία 
ρύθµιση υπό τη µορφή αµοιβών, στόχων 
πωλήσεων ή υπό άλλη µορφή, που θα 
παρακινούσε το προσωπικό της να 
συστήσει ένα συγκεκριµένο 
χρηµατοπιστωτικό µέσο σε ιδιώτη 
πελάτη, ενώ η επιχείρηση θα µπορούσε 
να προσφέρει διαφορετικό 
χρηµατοπιστωτικό µέσο, το οποίο θα 
ικανοποιούσε καλύτερα τις ανάγκες του 
πελάτη. 

 Η επιχείρηση επενδύσεων που 
κατασκευάζει χρηµατοπιστωτικά µέσα 
διαθέτει στους διανοµείς όλες τις 
κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε το 
χρηµατοπιστωτικό µέσο και τη 
διαδικασία έγκρισης του προϊόντος, στις 
οποίες περιλαµβάνεται και η 
προσδιορισµένη αγορά στόχου. 

 Αν µια επιχείρηση επενδύσεων προσφέρει 
ή συνιστά χρηµατοπιστωτικά µέσα που 
δεν κατασκευάζει η ίδια, διαθέτει τις 
κατάλληλες ρυθµίσεις ώστε να λαµβάνει 
τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται 
το προηγούµενο εδάφιο και να γνωρίζει 
τα χαρακτηριστικά και τη σκοπούµενη 
αγορά στόχου για κάθε 
χρηµατοπιστωτικό µέσο. 

 Αυτές οι πολιτικές, διαδικασίες και 
ρυθµίσεις ισχύουν µε την επιφύλαξη κάθε 
άλλης υποχρέωσης δυνάµει της παρούσας 
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οδηγίας και του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
…/…, περιλαµβανοµένων εκείνων που 
σχετίζονται µε την κοινοποίηση, την 
καταλληλότητα, την ταυτοποίηση και 
διαχείριση συγκρούσεων συµφερόντων, 
καθώς και µε τις αντιπαροχές.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προσθήκη του κειµένου του άρθρου 24, παρ. 4-6 της MIFID 



 

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

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

19.2.2014 A7-0085/11 

Τροπολογία  11 

Sven Giegold 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0085/2014 

Werner Langen 

Aσφαλιστική διαµεσολάβηση 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Ένας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής 
καταρτίζει και εφαρµόζει 
αποτελεσµατικές οργανωτικές και 
διοικητικές ρυθµίσεις ώστε να ενεργούν 
όλα τα ευλόγως πρακτέα προκειµένου να 
µην επηρεάζονται αρνητικά τα 
συµφέροντα των πελατών τους λόγω 
συγκρούσεων συµφερόντων κατά την 
έννοια του άρθρου 23. 

 Μια ασφαλιστική εταιρία που 
κατασκευάζει χρηµατοπιστωτικά µέσα 
προς πώληση σε πελάτες, διαθέτει, 
χρησιµοποιεί και επανεξετάζει µια 
διαδικασία για την έγκριση κάθε 
ασφαλιστικού προϊόντος ή των 
σηµαντικών προσαρµογών που επιφέρει 
σε υπάρχοντα ασφαλιστικά προϊόντα, 
πριν τα εµπορευτεί ή τα διανείµει σε 
πελάτες. 

 Η διαδικασία έγκρισης προϊόντων 
προσδιορίζει µια συγκεκριµένη αγορά 
στόχου τελικών πελατών, εντός της 
αντίστοιχης κατηγορίας πελατών για 
κάθε προϊόν, και εξασφαλίζει ότι όλοι οι 
κίνδυνοι που συνδέονται µε αυτή την 
προσδιορισµένη αγορά στόχου 
αξιολογούνται, καθώς και ότι η 
σκοπούµενη στρατηγική διανοµής είναι 
κατάλληλη για την προσδιορισµένη αγορά 
στόχου. 



 

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

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 Η ασφαλιστική εταιρία επανεξετάζει 
επίσης, σε τακτική βάση, τα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα που 
προσφέρονται από την επιχείρηση, 
λαµβάνοντας υπόψη κάθε συµβάν που θα 
µπορούσε να επηρεάσει σοβαρά τον 
δυνητικό κίνδυνο για την προσδιορισµένη 
αγορά στόχου, µε σκοπό να αξιολογεί, 
τουλάχιστον, κατά πόσο το προϊόν 
συνεχίζει να εξυπηρετεί τις ανάγκες της 
προσδιορισµένης αγοράς στόχου και 
κατά πόσο η στοχευόµενη στρατηγική 
διανοµής συνεχίζει να είναι η κατάλληλη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το κείµενο του άρθρου 16, παρ. 3 της MIFID  πρέπει να περιληφθεί στο άρθρο 25 του κειµένου 

της  IMD  

 

 


