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19.2.2014 A7-0085/8 

Tarkistus  8 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0085/2014 

Werner Langen 

Vakuutusedustus 

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

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) kaikki kulut ja liitännäiset 

veloitukset, jotka liittyvät 

vakuutusedustus- tai oheispalveluihin; 

näiden tietojen on sisällettävä neuvonnan 

kustannukset, tarvittaessa asiakkaalle 

suositellun tai markkinoidun 

rahoitusvälineen kulut ja se, miten 

asiakas voi maksaa ne, myös mahdollisten 

kolmansien osapuolten maksujen osalta; 

Or. en 

Perustelu 

Lisätään rahoitusmarkkinadirektiivin 24 artiklan 3 kohdan d alakohdan teksti. 
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19.2.2014 A7-0085/9 

Tarkistus  9 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0085/2014 

Werner Langen 

Vakuutusedustus 

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

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Tiedot kaikista kuluista ja 

veloituksista, mukaan lukien 

vakuutusedustuspalvelun ja 

vakuutustuotteen yhteydessä syntyvät 

kulut ja veloitukset, jotka eivät aiheudu 

markkinariskin toteutumisesta, on 

koottava siten, että asiakas saa käsityksen 

kokonaiskuluista sekä kumulatiivisesta 

vaikutuksesta sijoituksen tuottoon, ja 

asiakkaan pyynnöstä eriteltävä. Tällaiset 

tiedot on tapauksen mukaan annettava 

asiakkaalle säännöllisesti, vähintään 

vuosittain, sijoituksen voimassaoloaikana. 

 Ensimmäisessä alakohdassa ja 

6 a kohdassa tarkoitetut tiedot olisi 

annettava ymmärrettävässä muodossa 

siten, että asiakkaat tai potentiaaliset 

asiakkaat pääsevät kohtuulliseen 

käsitykseen tarjottavan sijoituspalvelun ja 

tietyn vakuutusmuotoisen 

sijoitustuotetyypin luonteesta ja siihen 

sisältyvistä riskeistä sekä voivat näin ollen 

tehdä tietoon perustuvan 

sijoituspäätöksen. Jäsenvaltiot voivat 

sallia, että nämä tiedot esitetään 

vakiomuotoisina. 

Or. en 
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Perustelu 

Lisätään rahoitusmarkkinadirektiivin 24 artiklan 3 kohdan teksti. 
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19.2.2014 A7-0085/10 

Tarkistus  10 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0085/2014 

Werner Langen 

Vakuutusedustus 

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

Ehdotus direktiiviksi 

24 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Jos vakuutusmuotoisia 

sijoitustuotteita tarjotaan osana 

rahoitustuotetta, johon jo sovelletaan 

muita luottolaitoksiin ja kulutusluottoihin 

liittyviä unionin lainsäädännön 

säännöksiä tietoja koskevien vaatimusten 

osalta, 2 ja 3 kohdassa määrätyt 

velvollisuudet eivät koske tätä palvelua. 

 Jos vakuutusedustaja ilmoittaa 

asiakkaalle, että sijoitusneuvonta 

annetaan riippumattomasti, 

 a) yrityksen on arvioitava riittävän suuri 

määrä markkinoilla saatavilla olevia 

vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita, jotka 

edustavat riittävän hajautetusti eri 

tyyppejä ja liikkeeseenlaskijoita tai 

tuotteiden tarjoajia sen varmistamiseksi, 

että asiakkaan sijoitustavoitteet voidaan 

täyttää soveltuvalla tavalla, eivätkä ne saa 

rajoittua vakuutusmuotoisiin 

sijoitustuotteisiin, joiden 

liikkeeseenlaskijana tai tarjoajana on 

 i) sijoituspalveluyritys itse tai yhteisöt, 

joilla on läheiset yhteydet 

sijoituspalveluyritykseen, tai 

 ii) muut yhteisöt, joihin 

sijoituspalveluyrityksellä on niin läheinen 

oikeudellinen tai taloudellinen suhde, 

kuten sopimussuhde, että se voi vaarantaa 
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tarjotun neuvonnan riippumattomuuden, 

 b) yritys ei saa hyväksyä eikä pidättää 

palkkioita, provisioita tai muita rahallisia 

tai muita kuin rahallisia etuja, jotka 

kolmas osapuoli tai kolmannen osapuolen 

puolesta toimiva henkilö maksaa tai 

tarjoaa liittyen kyseisen palvelun 

tarjoamiseen asiakkaille. Tämän 

säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle 

jätetään sellaiset vähäiset muut kuin 

rahalliset edut, jotka parantavat 

asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua ja 

ovat laajuudeltaan ja luonteeltaan 

sellaisia, että niiden ei voida katsoa 

haittaavan sen velvoitteen noudattamista, 

jonka mukaan vakuutusedustajan on 

toimittava asiakkaan parhaan edun 

mukaisesti, ja jotka ilmoitetaan selkeästi. 

 Tarjotessaan salkunhoitoa 

vakuutusedustaja ei saa hyväksyä eikä 

pidättää palkkioita, provisioita tai muita 

rahallisia tai muita kuin rahallisia etuja, 

jotka kolmas osapuoli tai kolmannen 

osapuolen puolesta toimiva henkilö 

maksaa tai tarjoaa liittyen kyseisen 

palvelun tarjoamiseen asiakkaille. Tämän 

säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle 

jätetään sellaiset vähäiset muut kuin 

rahalliset edut, jotka parantavat 

asiakkaalle tarjottavan palvelun laatua ja 

ovat laajuudeltaan ja luonteeltaan 

sellaisia, että niiden ei voida katsoa 

haittaavan sen velvoitteen noudattamista, 

jonka mukaan sijoituspalveluyrityksen on 

toimittava asiakkaan parhaan edun 

mukaisesti, ja jotka ilmoitetaan selkeästi.  

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

vakuutusedustajien ei katsota täyttävän 

23 artiklan tai tämän artiklan 1 kohdan 

mukaisia velvoitteitaan, kun ne maksavat 

mille tahansa osapuolelle asiakasta tai 

asiakkaan lukuun toimivaa henkilöä 

lukuun ottamatta tai saavat tällaiselta 

osapuolelta välityspalkkion tai provision 

taikka tarjoavat mille tahansa osapuolelle 

asiakasta tai asiakkaan lukuun toimivaa 

henkilöä lukuun ottamatta tai saavat 
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tällaiselta osapuolelta ei-rahallisen edun 

vakuutusmuotoisen sijoitustuotteen tai 

oheispalvelun tarjoamisen yhteydessä, 

paitsi jos maksu tai etu 

 – on suunniteltu parantamaan 

asiakkaalle tarjotun kyseisen palvelun 

laatua; ja 

 – ei haittaa sen velvoitteen noudattamista, 

jonka mukaan yrityksen on toimittava 

rehellisesti, tasapuolisesti ja 

ammattimaisesti asiakkaidensa etujen 

mukaisesti. 

 Asiakkaalle on ennen asianomaisen 

sijoitus- tai oheispalvelun tarjoamista 

annettava selkeässä muodossa kattavat, 

paikkansapitävät ja ymmärrettävät tiedot 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 

maksun tai edun olemassaolosta, sen 

luonteesta ja määrästä tai, kun määrää ei 

pystytä määrittämään, sen 

laskentamenetelmästä. 

Sijoituspalveluyrityksen on tapauksen 

mukaan ilmoitettava asiakkaalle myös 

mekanismeista, joilla vakuutusedustus- 

tai oheispalvelun tarjoamisen yhteydessä 

saatu välityspalkkio, provisio tai 

rahallinen tai ei-rahallinen etu siirretään 

asiakkaalle. 

 Ensimmäisessä alakohdassa asetettuja 

vaatimuksia ei sovelleta maksuun tai 

etuun, joka mahdollistaa 

sijoituspalvelujen tarjoamisen tai on 

tarpeen niiden tarjoamiseksi, kuten 

säilytyskulut, toimitus- ja vaihtopalkkiot 

sekä säännöksiin tai lainsäädäntöön 

perustuvat verot ja maksut, eikä 

luonteensa vuoksi voi johtaa ristiriitaan 

sen velvoitteen kanssa, jonka mukaan 

yrityksen on toimittava rehellisesti, 

tasapuolisesti ja ammattimaisesti 

asiakkaidensa etujen mukaisesti. 

 Sijoituspalveluyrityksen, joka tarjoaa 

asiakkaille sijoituspalveluja, on 

varmistettava, että se ei palkitse tai arvioi 

henkilöstöään tavalla, joka on 

ristiriitainen suhteessa sen velvollisuuteen 
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toimia asiakkaidensa edun mukaisesti. Se 

ei erityisesti saa ottaa käyttöön 

palkitsemista, myyntitavoitteita tai muita 

seikkoja koskevia järjestelyjä, jotka 

voisivat kannustaa sen henkilöstöä 

suosittelemaan tiettyä rahoitusvälinettä 

yksityisasiakkaalle, kun yritys voisi tarjota 

toista rahoitusvälinettä, joka paremmin 

vastaisi asiakkaan tarpeita. 

 Rahoitusvälineitä valmistavan 

sijoituspalveluyrityksen on asetettava 

jakelijoiden saataville kaikki 

asianmukaiset tiedot rahoitusvälineestä ja 

tuotteiden hyväksymistä koskevasta 

menettelystä, mukaan lukien tieto tuotteen 

yksilöidystä kohdemarkkinasta. 

 Jos sijoituspalveluyritys tarjoaa tai 

suosittelee rahoitusvälineitä, joita se ei 

itse valmista, sillä on oltava käytössään 

asianmukaiset järjestelyt, joiden avulla 

voidaan saada edellisessä alakohdassa 

tarkoitetut tiedot ja saada käsitys kunkin 

rahoitusvälineen ominaispiirteistä ja 

aiotusta kohdemarkkinasta. 

 Kyseiset toimintaperiaatteet, menettelyt ja 

järjestelyt eivät rajoita muita tämän 

direktiivin ja asetuksen (EU) N:o .../... 

mukaisia vaatimuksia, mukaan lukien 

tietojen julkistamista, soveltuvuutta tai 

asianmukaisuutta, eturistiriitojen 

havaitsemista ja hallintaa sekä 

kannustimia koskevat vaatimukset. 

Or. en 

Perustelu 

Lisätään rahoitusmarkkinadirektiivin 24 artiklan 4–6 kohdan teksti. 
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19.2.2014 A7-0085/11 

Tarkistus  11 

Sven Giegold 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0085/2014 

Werner Langen 

Vakuutusedustus 

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

Ehdotus direktiiviksi 

25 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Vakuutusedustajan on pidettävä yllä 

ja käytettävä tehokkaita toiminta- ja 

hallintajärjestelyjä, joiden avulla se voi 

ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin 

toimenpiteisiin, jotta 23 artiklassa 

määritellyt eturistiriidat eivät vaikuttaisi 

haitallisesti sen asiakkaiden etuihin. 

 Vakuutusyrityksen, joka valmistaa 

rahoitusvälineitä asiakkaille myytäviksi, 

on pidettävä yllä, käytettävä ja 

tarkasteltava prosessia, jossa kukin 

vakuutustuote tai olemassa olevien 

vakuutustuotteiden merkittävät 

mukautukset hyväksytään ennen 

rahoitusvälineen markkinointia tai 

jakelua asiakkaille. 

 Tuotteiden hyväksyntää koskevassa 

menettelyssä on täsmennettävä 

loppuasiakkaiden yksilöity 

kohdemarkkina kunkin tuotteen 

asiaankuuluvassa asiakkaiden luokassa ja 

varmistettava, että kaikki tällaisen 

yksilöidyn kohdemarkkinan kannalta 

merkitykselliset riskit arvioidaan ja että 

aiottu jakelustrategia on yksilöidyn 

kohdemarkkinan mukainen. 

 Vakuutusyrityksen on myös säännöllisesti 

tarkasteltava tarjoamiaan tai 

markkinoimiaan rahoitusvälineitä ottaen 

huomioon kaikki tapahtumat, jotka voivat 
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olennaisesti vaikuttaa yksilöityyn 

kohdemarkkinaan kohdistuvaan 

potentiaaliseen riskiin, ja vähintään 

arvioitava, onko tuote edelleen yksilöidyn 

kohdemarkkinan tarpeiden mukainen ja 

onko aiottu jakelustrategia edelleen 

asianmukainen. 

Or. en 

Perustelu 

Rahoitusmarkkinadirektiivin 16 artiklan 3 kohdan teksti lisätään vakuutusedustusdirektiivin 

25 artiklaan. 

 
 

 

 

 


