
 

AM\1020338DA.doc  PE529.531v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

19.2.2014 A7-0085/12 

Ændringsforslag  12 

Olle Schmidt 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0085/2014 

Werner Langen 

Forsikringsformidling 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 21 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 

forsikringsprodukt tilbydes sammen med 

en anden tjenesteydelse eller et andet 

produkt i en pakke, skal 

forsikringsselskabet, eller, hvis det er 

relevant, forsikringsformidleren tilbyde og 

meddele kunden, at de forskellige 

komponenter i pakken kan købes separat, 

og fremlægge dokumentation for 

omkostninger og afgifter i forbindelse med 

hver enkelt komponent i pakken, som kan 

købes gennem eller fra selskabet eller 

formidleren separat. 

2. Når en forsikringstjenesteydelse eller et 

forsikringsprodukt tilbydes sammen med 

en anden tjenesteydelse eller et andet 

produkt i en pakke, skal 

forsikringsselskabet, eller, hvis det er 

relevant, forsikringsformidleren, såfremt 

det er til klar fordel for kunden, tilbyde og 

meddele kunden, at de forskellige 

komponenter i pakken kan købes separat, 

og fremlægge dokumentation for 

omkostninger og afgifter i forbindelse med 

hver enkelt komponent i pakken, som kan 

købes gennem eller fra selskabet eller 

formidleren separat. Dette forhindrer ikke 

formidling af forsikringsprodukter som en 

del af en pakke, såfremt salget opfylder de 

relevante betingelser i artikel 12 i 

realkreditdirektivet, artikel 24 i direktivet 

om markedet for finansielle instrumenter 

og artikel 8 i betalingsregnskabsdirektivet, 

eller formidling af forsikringsprodukter 

med forskelligt dækningsniveau eller 

multirisiko-forsikringspolicer. 

Or. en 

Begrundelse 

Den nuværende ECON-tekst kræver, at forsikringsformidlere og forsikringsselskaber udbyder 

delene af en pakke separat i de tilfælde, hvor forsikringen sælges ammen med andre 

tjenesteydelser eller accessoriske produkter.  
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Denne tilgang er ude af trit med de andre centrale direktiver, der dækker tilfælde, hvor 

forsikringer sælges som led i en pakke. Både MiFID og direktivet om betalingstjenester 

(PAD) giver virksomhederne ret til at sælge pakker, uden at komponenterne kan købes 

separat. Selv realkreditdirektivet, som forbyder sammenknytning, anerkender en række 

forhold, hvor det er tilladt at sælge pakker uden at komponenterne kan købes separat. Det 

omfatter også en generel klausul, der tillader sammenknytning, hvis det indebærer en klar 

fordel for kunden.  

 

Det er sandsynligt, at den nuværende tekst vil forhindre salg af andre sammenknyttede 

produkter som f.eks. bankkontopakker. Dette ændringsforslag gør det klart, at IMD2 ikke 

forhindrer aktiviteter, som indebærer en klar fordel for kunden, eller som er tilladt i henhold 

til andre relevante direktiver. 

 

 


