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19.2.2014 A7-0085/8 

Ändringsförslag  8 
Sven Giegold 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0085/2014 
Werner Langen 
Försäkringsförmedling 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 24 – punkt 3 – led ba (nytt) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Alla kostnader och andra avgifter 

som rör försäkringsförmedling eller 

sidotjänster, vilket måste inkludera 

eventuell kostnad för rådgivning, 

kostnaden för det finansiella instrument 

som rekommenderas eller marknadsförs 

till kunden och hur kunden får betala för 

det, inklusive eventuella 

tredjepartsbetalningar.  

 

Or. en 

Motivering 

Införande av text från artikel 24.3 d i MIFID. 
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19.2.2014 A7-0085/9 

Ändringsförslag  9 
Sven Giegold 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0085/2014 
Werner Langen 
Försäkringsförmedling 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 24 – punkt 3a (ny) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Informationen om alla kostnader och 

avgifter, inbegripet kostnader och avgifter 

för förmedlingstjänsten och 

försäkringsprodukten, som inte orsakas 

av underliggande marknadsrisk, ska 

sammanställas så att kunden kan förstå 

den totala kostnaden liksom den 

kumulativa effekten på investeringens 

avkastning och, när kunden så begär, en 

uppdelning per post. Sådan information 

ska i förekommande fall ges till kunden 

regelbundet, och åtminstone årligen, 

under investeringens varaktighet.  

 Den information som avses i första stycket 

och i punkt 6a ska tillhandahållas i en 

begriplig form på ett sådant sätt att 

kunder eller presumtiva kunder har rimlig 

möjlighet att förstå arten av och den risk 

som är förknippad med den 

investeringstjänst och den specifika typ av 

försäkringsprodukt med 

investeringsinslag som erbjuds, och 

därigenom är väl informerade inför 

investeringsbesluten. Medlemsstaterna får 

medge att denna information lämnas i 

standardiserad form. 

Or. en 
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Motivering 

Införande av text från artikel 24.3 i MIFID. 
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19.2.2014 A7-0085/10 

Ändringsförslag  10 
Sven Giegold 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0085/2014 
Werner Langen 
Försäkringsförmedling 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 24 – punkt 5a (ny) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. När en försäkringsprodukt med 

investeringsinslag erbjuds som del av en 

finansiell produkt för vilken det redan 

finns andra regler i unionens lagstiftning 

om kreditinstitut och konsumentkrediter 

avseende informationskrav, ska denna 

tjänst inte därutöver omfattas av 

förpliktelserna enligt punkterna 2 och 3. 

 När försäkringsförmedlare informerar 

kunden om att investeringsrådgivningen 

tillhandahålls på oberoende grund, ska 

företaget 

 a) bedöma ett tillräckligt stort urval av 

försäkringsprodukter med 

investeringsinslag som är tillgängliga på 

marknaden vilka bör vara tillräckligt 

diversifierade med avseende på typ och 

emittenter eller produktleverantörer för 

att säkerställa att kundens 

investeringsmål på lämpligt sätt kan 

tillgodoses och bör inte vara begränsade 

till försäkringsprodukter med 

investeringsinslag som utfärdats eller 

tillhandahållits 

 i) av värdepappersföretaget självt eller av 

enheter som har nära förbindelser med 

värdepappersföretaget, eller 

 ii) av enheter med vilka 
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värdepappersföretaget har så nära 

rättsliga eller ekonomiska förbindelser, 

till exempel ett kontraktsförhållande, att 

det kan äventyra förutsättningarna för 

rådgivning på oberoende grund. 

 b) inte godta eller ta emot avgifter, 

provisioner eller ekonomisk ersättning 

eller naturaförmåner som utbetalas eller 

tillhandahålls av någon tredje part eller 

av en person som agerar för tredje parts 

räkning i fråga om tillhandahållandet av 

tjänsten till kunder. Mindre 

naturaförmåner som kan förbättra 

kvaliteten hos den tjänst som 

tillhandahålls en kund och är av sådan 

omfattning och art att de inte kan anses 

hindra försäkringsförmedlaren från att 

uppfylla sin skyldighet att agera i kundens 

intresse bör redovisas tydligt och är 

undantagna från denna bestämmelse. 

 När försäkringsförmedlaren 

tillhandahåller portföljförvaltning, ska 

denne inte godta eller ta emot avgifter, 

provisioner eller ekonomisk ersättning 

eller naturaförmåner som utbetalas eller 

tillhandahålls av någon tredje part eller 

av en person som agerar för tredje parts 

räkning i fråga om tillhandahållandet av 

tjänsten till kunder. Mindre 

naturaförmåner som kan förbättra 

kvaliteten hos den tjänst som 

tillhandahålls en kund och är av sådan 

omfattning och art att de inte kan anses 

hindra värdepappersföretaget från att 

uppfylla sin skyldighet att agera i kundens 

intresse bör redovisas tydligt och är 

undantagna från denna bestämmelse.  

 Medlemsstaterna ska se till att 

försäkringsförmedlare inte ska anses 

uppfylla skyldigheterna enligt artikel 23 

eller den första punkten i denna artikel 

när de betalar eller betalas någon avgift 

eller provision, eller erbjuder eller erbjuds 

naturaförmåner i samband med 

tillhandahållandet av 

försäkringsprodukter med 

investeringsinslag eller sidotjänster, till 
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eller av någon annan part än kunden eller 

en person på kundens vägnar, förutom då 

betalningen eller förmånen 

 – är utformad för att höja kvaliteten på 

den relevanta tjänsten till kunden, och 

 – inte försämrar företagets 

förutsättningar att uppfylla sina 

skyldigheter att agera hederligt, rättvist 

och professionellt i enlighet med kundens 

intresse. 

 Förekomsten, arten och beloppet av den 

betalning eller förmån som avses i första 

stycket, eller när beloppet inte kan 

bestämmas, metoden för att beräkna detta 

belopp, måste redovisas klart och tydligt 

för kunden, på ett sätt som är 

heltäckande, korrekt och begripligt, innan 

den ifrågavarande investeringstjänsten 

eller sidotjänsten tillhandahålls. I 

förekommande fall ska 

värdepappersföretaget också informera 

kunden om mekanismerna för att till 

kunden överföra avgiften, provisionen, 

den ekonomiska ersättningen eller 

naturaförmånen som erhållits i samband 

med tillhandahållandet av 

försäkringsförmedlingen eller 

sidotjänsten. 

 Betalningen eller förmånen som 

möjliggör eller krävs för 

tillhandahållandet av investeringstjänster, 

såsom depåkostnader, 

avvecklingskostnader och börsavgifter, 

rättsliga avgifter eller rättsliga arvode, 

och som är så beskaffade att de inte kan 

stå i strid med företagets skyldighet att 

agera hederligt, rättvist och professionellt 

i enlighet med kundens intressen, ska inte 

omfattas av kraven i det första stycket. 

 Ett värdepappersföretag som 

tillhandahåller investeringstjänster till 

kunder ska se till att det inte avlönar sina 

anställda eller bedömer deras prestationer 

på ett sätt som står i strid med dess 

skyldighet att agera i kundernas intresse. 

I synnerhet ska det inte ha arrangemang 
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genom ersättningar, försäljningsmål eller 

andra sätt som skulle kunna ge 

personalen incitament att rekommendera 

ett visst finansiellt instrument till en icke-

professionell kund, när företaget skulle 

kunna erbjuda ett annat finansiellt 

instrument som bättre skulle tillgodose 

kundens behov. 

 Ett värdepappersföretag som utvecklar 

egna produkter ska ge samtliga 

distributörer all lämplig information om 

det finansiella instrumentet och 

produktgodkännandeprocessen, 

inbegripet den fastställda målmarknaden 

för produkten.  

 När ett värdepappersföretag erbjuder eller 

rekommenderar finansiella instrument 

som det inte självt har utvecklat ska det ha 

infört adekvata arrangemang för att 

erhålla den information som avses i 

föregående stycke och för att förstå 

egenskaperna och de avsedda 

målmarknaderna för varje finansiellt 

instrument. 

 Dessa policyer, processer och 

arrangemang ska inte påverka några 

andra krav enligt detta direktiv och 

förordning (EU) nr .../...*, inbegripet 

kraven avseende offentliggörande, 

lämplighet eller ändamålsenlighet, 

identifiering och hantering av 

intressekonflikter samt incitament.  

Or. en 

Motivering 

Införande av text från artikel 24.4–6 i MIFID. 
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19.2.2014 A7-0085/11 

Ändringsförslag  11 
Sven Giegold 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0085/2014 
Werner Langen 
Försäkringsförmedling 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 25 – punkt 5a (ny) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. En försäkringsförmedlare ska 

fastställa och tillämpa effektiva 

organisatoriska och administrativa 

förfaranden så att alla rimliga mått och 

steg vidtas för att förhindra att deras 

kunders intressen påverkas negativt av 

intressekonflikter i enlighet med 

artikel 23. 

  Ett försäkringsföretag som utvecklar 

finansiella instrument för försäljning till 

kunder ska fastställa, tillämpa och 

ompröva en process för godkännande av 

varje försäkringsprodukt eller varje 

betydande förändring av existerande 

försäkringsprodukter innan de 

marknadsförs eller distribueras till 

kunder. 

 Produktgodkännandeprocessen ska 

specificera en fastställd målmarknad av 

slutkunder inom den relevanta 

kundkategorin för varje produkt och 

säkerställa att alla relevanta risker för en 

sådan fastställd målmarknad bedöms och 

att den avsedda distributionsstrategin är 

förenlig med den fastställda 

målmarknaden.  

 Försäkringsföretaget ska också 

regelbundet se över de finansiella 

instrument som det erbjuder eller 
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marknadsför, med beaktande av alla 

händelser som väsentligt skulle kunna 

påverka den potentiella risken för den 

fastställda målmarknaden, för att 

åtminstone bedöma huruvida produkten 

fortfarande är förenlig med behoven på 

den fastställda målmarknaden och 

huruvida den avsedda 

distributionsstrategin fortfarande är 

lämplig. 

Or. en 

Motivering 

Texten från artikel 16.3 i MIFID för införande i texten till artikel 25 i IMD. 

 

 

 


