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Emenda 110
Olle Schmidt

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Kunsiderazzjoni 4a (ġdida)

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

- wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 
leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-
5 ta’ Lulju 2011 dwar il-proposta għal 
direttiva tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 97/9/KE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill dwar skemi ta’ kumpens 
għall-investitur (COM(2010)0371 – C7-
0174/2010 – 2010/0199(COD))- ir-rapport 
Schmidt),

Or. en

Emenda 111
Olle Schmidt

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva
Kunsiderazzjoni 4b (ġdida)

Abbozz ta’ riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

- wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu tas-
16 ta’ Frar 2012 dwar il-proposta għal 
direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar Skemi ta’ Garanzija tad-
Depożiti (riformulazzjoni)1,
_______________
1 Testi adottati, P7_TA(2012)0049

Or. en

Emenda 112
Olle Schmidt
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Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Billi l-objettiv ewlieni u s-suġġett ta’ 
din il-proposta huwa li jiġu armonizzati d-
dispożizzjonijiet nazzjonali dwar l-oqsma 
msemmija, il-proposta għandha tissejjes 
fuq l-Artikoli 53(1) u 63 tat-TFUE. Il-
forma ta’ Direttiva hija xierqa, sabiex 
tippermetti li d-dispożizzjonijiet 
implimentattivi fl-oqsma koperti minn din 
id-Direttiva, fejn meħtieġ, ikunu jistgħu 
jiġu aġġustati għal kwalunkwe sitwazzjoni 
speċifika li jkun hemm fis-suq u fis-
sistema legali partikulari ta’ kull Stat 
Membru. Din id-Direttiva għandu jkollha 
fil-mira wkoll il-koordinazzjoni tar-regoli 
nazzjonali li jikkonċernaw l-aċċess għall-
attività tal-medjazzjoni fl-assigurazzjoni u 
fir-riassigurazzjoni, inkluża l-ġestjoni 
professjonali tal-pretensjonijiet u tal-
istimar tad-danni, u għaldaqstant, din id-
Direttiva tissejjes fuq l-Artikolu 53(1) tat-
Trattat. Barra minn hekk, billi dan huwa 
settur li joffri servizzi mal-Unjoni kollha, 
din id-Direttiva tissejjes ukoll fuq l-
Artikolu 62 tat-Trattat.

(2) Billi l-objettiv ewlieni u s-suġġett ta’ 
din il-proposta huwa li jiġu armonizzati d-
dispożizzjonijiet nazzjonali dwar l-oqsma 
msemmija, il-proposta għandha tissejjes 
fuq l-Artikoli 53(1) u 62 tat-TFUE. Il-
forma ta’ Direttiva hija xierqa, sabiex 
tippermetti li d-dispożizzjonijiet 
implimentattivi fl-oqsma koperti minn din 
id-Direttiva, fejn meħtieġ, ikunu jistgħu 
jiġu aġġustati għal kwalunkwe sitwazzjoni 
speċifika li jkun hemm fis-suq u fis-
sistema legali partikulari ta’ kull Stat 
Membru. Din id-Direttiva għandu jkollha 
fil-mira wkoll il-koordinazzjoni tar-regoli 
nazzjonali li jikkonċernaw l-aċċess għall-
attività tal-medjazzjoni fl-assigurazzjoni u 
fir-riassigurazzjoni, u għaldaqstant, din id-
Direttiva tissejjes fuq l-Artikolu 53(1) tat-
Trattat. Barra minn hekk, billi dan huwa 
settur li joffri servizzi mal-Unjoni kollha, 
din id-Direttiva tissejjes ukoll fuq l-
Artikolu 62 tat-Trattat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti diġà għandhom kontroll regolatorju fuq din l-attività fejn din 
titwettaq f’isem assiguratur.  M’hemmx bżonn li tali ditti jkunu rregolati b’mod separat.  
M’hemm l-ebda evidenza li turi li l-ispiża sabiex tali ditti jinġiebu taħt il-kamp ta’ 
applikazzjoni (spejjeż li fl-aħħar mill-aħħar jitħallsu mill-konsumatur) tista’ tittaffa permezz 
ta’ benefiċċji ta’ protezzjoni tal-konsumatur.

Emenda 113
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Premessa 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Tipi differenti ta’ persuni jew 
istituzzjonijiet, bħal aġenti, sensara u 
operaturi ta’ bankassigurazzjoni, impriżi 
tal-assigurazzjoni, aġenti tal-ivvjaġġar u 
kumpaniji tal-kiri ta’ karozzi, jistgħu 
jqassmu prodotti ta’ assigurazzjoni. L-
ugwaljanza fit-trattament fost l-operaturi, u 
l-protezzjoni tal-klijenti, jeħtieġu li dawn 
il-persuni jew istituzzjonijiet ikunu lkoll 
koperti b’din id-Direttiva.

(4) Tipi differenti ta’ persuni jew 
istituzzjonijiet, bħal aġenti, sensara u 
operaturi ta’ bankassigurazzjoni, jistgħu 
jqassmu prodotti ta’ assigurazzjoni. L-
ugwaljanza fit-trattament fost l-operaturi, u 
l-protezzjoni tal-klijenti, jeħtieġu li dawn 
il-persuni jew istituzzjonijiet ikunu lkoll
koperti b’din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Tipi differenti ta’ persuni jew 
istituzzjonijiet, bħal aġenti, sensara u 
operaturi ta’ bankassigurazzjoni, impriżi 
tal-assigurazzjoni, aġenti tal-ivvjaġġar u 
kumpaniji tal-kiri ta’ karozzi, jistgħu 
jqassmu prodotti ta’ assigurazzjoni. L-
ugwaljanza fit-trattament fost l-operaturi, u
l-protezzjoni tal-klijenti, jeħtieġu li dawn 
il-persuni jew istituzzjonijiet ikunu lkoll 
koperti b’din id-Direttiva.

(4) Tipi differenti ta’ persuni jew 
istituzzjonijiet, bħal aġenti, sensara u 
operaturi ta’ bankassigurazzjoni, impriżi 
tal-assigurazzjoni, aġenti tal-ivvjaġġar u 
kumpaniji tal-kiri ta’ karozzi, jistgħu 
jqassmu prodotti ta’ assigurazzjoni. Biex 
tkun żgurata l-ugwaljanza fit-trattament 
fost l-operaturi tal-assigurazzjoni, u livell 
konsistenti ta’ protezzjoni tal-klijenti, 
jeħtieġu li dawn il-persuni jew 
istituzzjonijiet ikunu lkoll koperti b’din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 115
Olle Schmidt
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Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Sabiex ikun garantit li japplika l-
istess livell ta’ protezzjoni u li l-
konsumatur ikun jista’ jibbenefika minn 
standards komparabbli, huwa essenzjali li 
din id-Direttiva tippromwovi 
kundizzjonijiet identiċi u kompetizzjoni 
fuq termini ugwali bejn intermedjarji 
kemm jekk huma marbuta ma’ impriża 
tal-assigurazzjoni jew le. Ikun hemm 
benefiċċju għall-konsumaturi jekk 
prodotti tal-assigurazzjoni jkunu medjati 
permezz ta’ diversi kanali u intermedjarji 
b’forom differenti ta’ kooperazzjoni mal-
impriżi tal-assigurazzjoni sakemm dawn 
ikollhom japplikaw l-istess regoli ta’ 
protezzjoni tal-konsumaturi. Huwa 
importanti li dawn l-aspetti jitqiesu mill-
Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ din 
id-Direttiva.

Or. en

Emenda 116
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) L-applikazzjoni tad-Direttiva 
2002/92/KE wriet li għadd ta’ 
dispożizzjonijiet jeħtieġu jiġu ppreċiżati 
iktar, bil-għan li jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju 
tal-medjazzjoni fl-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni; l-applikazzjoni tal-istess 
Direttiva wriet ukoll li l-protezzjoni tal-
klijenti teħtieġ li l-kamp ta’ applikazzjoni 
tagħha jitwessa’ biex jinkludi kull bejgħ ta’ 
prodotti tal-assigurazzjoni, ikunx minn 
intermedjarji tal-assigurazzjoni jew minn 

(5) L-applikazzjoni tad-Direttiva 
2002/92/KE wriet li għadd ta’ 
dispożizzjonijiet jeħtieġu jiġu ppreċiżati 
iktar, bil-għan li jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju 
tal-medjazzjoni fl-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni; l-applikazzjoni tal-istess 
Direttiva wriet ukoll li l-protezzjoni tal-
klijenti teħtieġ li l-kamp ta’ applikazzjoni 
tagħha jitwessa’ biex jinkludi kull bejgħ ta’ 
prodotti tal-assigurazzjoni, ikunx minn 
intermedjarji tal-assigurazzjoni jew minn 
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impriżi tal-assigurazzjoni. Fejn jidħlu l-
bejgħ, is-servizzi ta’ wara l-bejgħ u l-
proċessi tal-pretensjonijiet, l-impriżi tal-
assigurazzjoni li jbigħu l-prodotti tal-
assigurazzjoni direttament għandhom 
jinġiebu wkoll fil-kamp ta’ applikazzjoni 
tad-Direttiva l-ġdida, b’mod simili, bħala 
aġenti tal-assigurazzjoni u sensara.

impriżi tal-assigurazzjoni. Fejn jidħol il-
bejgħ, l-impriżi tal-assigurazzjoni li jbigħu 
l-prodotti tal-assigurazzjoni direttament 
għandhom jinġiebu wkoll fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva l-ġdida, b’mod 
simili, bħala aġenti tal-assigurazzjoni u 
sensara.

Or. en

Emenda 117
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex jiġi ggarantit li japplika l-istess 
livell ta’ protezzjoni irrispettivament mill-
mezz li bih il-konsumaturi jixtru prodott 
tal-assigurazzjoni, sew direttament minn 
impriża tal-assigurazzjoni sew 
indirettament minn intermedjarju, il-kamp 
ta’ applikazzjoni tad-Direttiva għandu 
jkopri mhux biss l-impriżi tal-
assigurazzjoni, iżda wkoll parteċipanti oħra 
fis-suq li jbigħu prodotti tal-assigurazzjoni 
fuq bażi anċillari (eż. l-aġenti tal-ivvjaġġar 
u l-kumpaniji tal-kiri tal-karozzi, fornituri 
ta’ merkanzija li ma jilħqux il-
kundizzjonijiet għall-eżenżjoni).

(6) L-investituri Ewropej ikomplu 
jesperjenzaw livelli differenti ta’ żvelar u 
servizz għal prodotti, kanali ta’ 
distribuzzjoni u pajjiżi. Sabiex jiġi 
ggarantit li japplika l-istess livell ta’ 
protezzjoni irrispettivament mill-mezz li 
bih il-konsumaturi jixtru prodott tal-
assigurazzjoni, sew direttament minn 
impriża tal-assigurazzjoni sew 
indirettament minn intermedjarju, il-kamp 
ta’ applikazzjoni tad-Direttiva għandu 
jkopri mhux biss l-impriżi tal-
assigurazzjoni, iżda wkoll parteċipanti oħra 
fis-suq li jbigħu prodotti tal-assigurazzjoni 
fuq bażi anċillari.

Or. en

Emenda 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Premessa 6



PE504.392v01-00 8/158 AM\926837MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex jiġi ggarantit li japplika l-istess 
livell ta’ protezzjoni irrispettivament mill-
mezz li bih il-konsumaturi jixtru prodott 
tal-assigurazzjoni, sew direttament minn 
impriża tal-assigurazzjoni sew 
indirettament minn intermedjarju, il-kamp 
ta’ applikazzjoni tad-Direttiva għandu 
jkopri mhux biss l-impriżi tal-
assigurazzjoni, iżda wkoll parteċipanti 
oħra fis-suq li jbigħu prodotti tal-
assigurazzjoni fuq bażi anċillari (eż. l-
aġenti tal-ivvjaġġar u l-kumpaniji tal-kiri 
tal-karozzi, fornituri ta’ merkanzija li ma 
jilħqux il-kundizzjonijiet għall-eżenżjoni).

(6) Sabiex jiġi ggarantit li japplika l-istess 
livell ta’ protezzjoni tal-konsumaturi
irrispettivament mill-mezz li bih il-
konsumaturi jixtru prodott tal-
assigurazzjoni, sew direttament minn 
impriża tal-assigurazzjoni sew 
indirettament minn intermedjarju, il-kamp 
ta’ applikazzjoni tad-Direttiva għandu 
jkopri mhux biss l-impriżi tal-
assigurazzjoni, iżda wkoll il-parteċipanti l-
oħra kollha fis-suq li jbigħu prodotti tal-
assigurazzjoni fuq bażi anċillari (eż. l-
aġenti tal-ivvjaġġar u l-kumpaniji tal-kiri 
tal-karozzi, fornituri ta’ merkanzija li ma 
jilħqux il-kundizzjonijiet għall-eżenżjoni).

Or. en

Emenda 119
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din id-Direttiva għandha tapplika 
għal persuni li l-attività tagħhom 
tikkonsisti f’li jagħtu assistenza (ikunx 
f’isem klijent jew f’isem impriża tal-
assigurazzjoni) fil-ġestjoni u fl-
eżekuzzjoni ta’ kuntratt tal-assigurazzjoni 
jew riassigurazzjoni, inkluża l-ġestjoni 
professjonali tal-pretensjonijiet, jew tal-
istimar tad-danni, jew tal-apprezzament 
esperta tat-talbiet.

imħassar

Or. en



AM\926837MT.doc 9/158 PE504.392v01-00

MT

Emenda 120
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Hemm bżonn ta’ swieq finanzjarji 
miftuħa, trasparenti u kompetittivi u livell 
għoli ta’ protezzjoni tal-investituri.

Or. en

Emenda 121
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) għad hemm differenzi sostanzjali bejn 
dispożizzjonijiet nazzjonali li joħolqu 
barrieri għall-bidu u l-insegwiment tal-
attivitajiet ta’ intermedjarji ta’ 
assigurazzjoni u riassigurazzjoni fis-suq 
intern.

(8) għad hemm differenzi sostanzjali bejn 
dispożizzjonijiet nazzjonali li joħolqu 
barrieri għall-bidu u l-insegwiment tal-
attivitajiet ta’ intermedjarji ta’ 
assigurazzjoni u riassigurazzjoni fis-suq 
intern. għad hemm bżonn li jkompli 
jissaħħaħ is-suq intern u jinħoloq suq 
intern Ewropew reali għal prodotti u 
servizzi ta’ assigurazzjoni tal-ħajja u dawk 
li mhumiex.

Or. en

Emenda 122
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) It-taqlib finanzjarju riċenti u li għadu 
għaddej issottolinja l-ħtieġa importanti li 
tiġi żgurata protezzjoni effettiva tal-
konsumaturi ma’ kull settur finanzjarju. 
Għaldaqstant, huwa xieraq li tissaħħaħ il-
fiduċja tal-klijenti, kif ukoll li t-trattament 
regolatorju tad-distribuzzjoni ta’ prodotti 
ta’ investiment jinġieb iktar uniformi, 
sabiex jiġi żgurat livell xieraq ta’ 
protezzjoni tal-klijenti madwar l-Unjoni. Il-
miżuri għall-protezzjoni tal-klijenti 
għandhom ikunu adattati għall-
partikularitajiet ta’ kull kategorija ta’ 
klijenti (professjonali u mhix).

(9) It-taqlib finanzjarju riċenti u li għadu 
għaddej issottolinja l-ħtieġa importanti li 
tiġi żgurata protezzjoni effettiva tal-
konsumaturi ma’ kull settur finanzjarju. 
Għaldaqstant, huwa xieraq li tissaħħaħ il-
fiduċja tal-klijenti, kif ukoll li t-trattament 
regolatorju tad-distribuzzjoni ta’ prodotti 
ta’ investiment jinġieb iktar uniformi, 
sabiex jiġi żgurat livell xieraq ta’ 
protezzjoni tal-klijenti madwar l-Unjoni.
Il-livell ta’ protezzjoni tal-konsumaturi 
għandu jkun miżjud skont id-direttiva 
preżenti sabiex titnaqqas il-ħtieġa għal 
miżuri nazzjonali li jvarjaw. Huwa 
importanti li wieħed iqis in-natura 
speċifika ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni 
meta mqabbla mal-prodotti ta’ 
investiment irregolati taħt il-MiFID. Id-
distribuzzjoni ta’ kuntratti ta’ 
assigurazzjoni, inkluż l-hekk imsejħa 
prodotti ta’ investiment fl-assigurazzjoni, 
għalhekk għandhom ikunu regolati taħt 
din id-Direttiva u jkunu allinjati mal-
MiFID. L-istandards minimi jeħtieġ li 
jiġu miżjuda kemm fir-rigward tar-regoli 
tad-distribuzzjoni u kemm tal-
kundizzjonijiet identiċi li huma 
applikabbli għall-prodotti ta’ investiment 
fl-assigurazzjoni ppakkjati kollha. Il-
miżuri għall-protezzjoni tal-klijenti 
għandhom ikunu aktar għoljin għal 
konsumaturi ‘mhux professjonali’ milli 
għal konsumaturi ‘professjonali’.

Or. en

Emenda 123
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 15
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) L-intermedjarji ta’ assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni li huma persuni naturali 
għandhom ikunu reġistrati mal-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru fejn ikollhom 
ir-residenza tagħhom; dawk li huma 
persuni ġuridiċi għandhom ikunu reġistrati 
mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
fejn ikollhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom
(jew, jekk skont il-liġi nazzjonali tagħhom 
ma għandhomx uffiċċju ewlieni tagħhom), 
sakemm jikkonformaw ma’ rekwiżiti stretti 
professjonali b’rabta mal-kompetenza, 
reputazzjoni tajba, kopertura ta’ indemnità 
professjonali u kapaċità finanzjarja 
tagħhom. L-intermedjarji tal-assigurazzjoni 
li diġà huma reġistrati fl-Istati Membri 
mhumiex rikjesti li jerġgħu jirreġistraw 
taħt din id-Direttiva.

(15) L-intermedjarji ta’ assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni li huma persuni naturali 
għandhom ikunu reġistrati mal-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru fejn ikollhom 
ir-residenza tagħhom u jirreġistraw mal-
Istat Membru ospitanti biex jeżerċitaw il-
libertà tal-istabbiliment; dawk li huma 
persuni ġuridiċi għandhom ikunu reġistrati 
mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
fejn ikollhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom
(jew, jekk skont il-liġi nazzjonali tagħhom 
ma għandhomx uffiċċju ewlieni tagħhom), 
sakemm jikkonformaw ma’ rekwiżiti stretti 
professjonali b’rabta mal-kompetenza, 
reputazzjoni tajba, kopertura ta’ indemnità 
professjonali u kapaċità finanzjarja 
tagħhom. L-intermedjarji tal-assigurazzjoni 
li diġà huma reġistrati fl-Istati Membri 
mhumiex rikjesti li jerġgħu jirreġistraw 
taħt din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 124
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Il-prinċipji ta’ ta’ rikonoxximent 
reċiproku u ta’ superviżjoni tal-Istat 
Membru ta’ domiċilju jirrikjedu li l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
ma jagħtux jew ikollhom jirtiraw 
awtorizzazzjoni fejn fatturi bħad-
distribuzzjoni ġeografika jew l-attivitajiet 
li filfatt jitwettqu jindikaw b’mod ċar li 
intermedjarju tal-assigurazzjoni jkun 
għażel is-sistema legali ta’ Stat Membru 
wieħed għall-finijiet ta’ evażjoni tal-
istandards aktar stretti fis-seħħ fi Stat 
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Membru ieħor fit-territorju fejn dan 
għandu l-intenzjoni li jwettaq jew diġà 
qed iwettaq il-parti l-kbira tal-attivitajiet 
tiegħu. Intermedjarju tal-assigurazzjoni li 
huwa persuna ġuridika għandu jkun 
awtorizzat fl-Istat Membru fejn għandu l-
uffiċċju reġistrat tiegħu. Intermedjarju 
tal-assigurazzjoni li mhuwiex persuna 
ġuridika għandu jkun awtorizzat fl-Istat 
Membru fejn għandu l-uffiċċju prinċipali 
tiegħu. Barra minn dan, l-Istati Membri 
għandhom jirrikjedu li l-uffiċċju 
prinċipali tal-intermedjarju tal-
assigurazzjoni dejjem ikun jinsab fl-Istat 
Membru ta’ domiċilju tiegħu u li dan 
filfatt jopera hemmhekk.

Or. en

Emenda 125
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-intermedjarji ta’ assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni għandhom ikunu jistgħu
igawdu mil-libertà ta’ stabbiliment u l-
libertà li jipprovdu servizzi li huma 
mnaqqxa fit-Trattat. Skont dan, ir-
reġistrazzjoni jew id-dikjarazzjoni mal-
Istat Membru tad-domiċilju tagħhom 
għandha tippermetti lill-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni li 
joperaw fi Stati Membri oħra, skont il-
prinċipji ta’ libertà ta’ stabbiliment u 
libertà ta’ provvista ta’ servizzi, sakemm 
proċedura adattata ta’ notifikazzjoni tkun 
ġiet segwita bejn l-awtoritajiet kompetenti.

(16) L-intermedjarji ta’ assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni għandhom ikunu jistgħu
jgawdu mil-libertà ta’ stabbiliment u l-
libertà li jipprovdu servizzi li huma 
mnaqqxa fit-Trattat. Skont dan, ir-
reġistrazzjoni mal-Istat Membru tad-
domiċilju tagħhom għandha tippermetti 
lill-intermedjarji tal-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni li joperaw fi Stati Membri 
oħra, skont il-prinċipji ta’ libertà ta’ 
stabbiliment u libertà ta’ provvista ta’ 
servizzi, sakemm proċedura adattata ta’ 
notifikazzjoni tkun ġiet segwita bejn l-
awtoritajiet kompetenti.

Or. en
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Emenda 126
Elena Băsescu

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-inabbiltà ta’ intermedjarji ta’ 
assigurazzjoni li joperaw liberament mal-
Unjoni kollha tfixkel il-funzjonament 
xieraq tas-suq uniku tal-assigurzzjoni.

(21) L-inabbiltà ta’ intermedjarji ta’ 
assigurazzjoni li joperaw liberament mal-
Unjoni kollha tfixkel il-funzjonament 
xieraq tas-suq uniku tal-assigurazzjoni u 
taffetwa b’mod negattiv il-livell ta’ 
protezzjoni tal-konsumatur.

Or. en

Emenda 127
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) L-inabbiltà ta’ intermedjarji ta’ 
assigurazzjoni li joperaw liberament mal-
Unjoni kollha tfixkel il-funzjonament 
xieraq tas-suq uniku tal-assigurzzjoni.

(21) L-inabbiltà ta’ intermedjarji ta’ 
assigurazzjoni li joperaw liberament mal-
Unjoni kollha tfixkel il-funzjonament 
xieraq tas-suq uniku tal-assigurazzjoni. Id-
Direttiva ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
hija pass importanti biex jinkiseb livell 
akbar ta’ protezzjoni tal-konsumatur u 
intergrazzjoni tas-suq fis-suq intern.

Or. en

Emenda 128
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Premessa 22
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Huwa importanti li jiġi ggarantit livell 
għoli ta’ professjonaliżmu u kompetenza 
fost l-intermedjarji ta’ assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni, kif ukoll fost l-impjegati 
tal-assiguraturi diretti li jkunu involuti fl-
attivitajiet ta’ qabel, matul u wara l-bejgħ 
ta’ poloz tal-assigurazzjoni. Għaldaqstant, 
l-għarfien professjonali ta’ intermedjarju, 
tal-impjegati ta’ assiguraturi diretti, u tal-
kumpaniji ta’ kiri tal-karozzi u l-aġenziji 
tal-ivvjaġġjar, kif ukoll l-għarfien 
professjonali tal-persuni li jwettqu l-
attivitajiet tal-ġestjoni tat-talbiet, l-istimar 
tad-danni jew l-apprezzament espert tal-
pretensjonijiet, għandhom ilaħħqu mal-
livell ta’ kumplessità ta’ dawn l-attivitajiet. 
Għandu jiġi żgurat tagħlim kontinwu.

(22) Huwa importanti li jiġi ggarantit livell 
għoli ta’ professjonaliżmu u kompetenza 
fost l-intermedjarji ta’ assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni, kif ukoll fost l-impjegati 
tal-assiguraturi diretti li jkunu involuti fl-
attivitajiet ta’ qabel, matul u wara l-bejgħ 
ta’ poloz tal-assigurazzjoni. Għaldaqstant, 
l-għarfien professjonali ta’ intermedjarju, 
tal-impjegati ta’ assiguraturi diretti, għandu 
jlaħħaq mal-livell ta’ kumplessità ta’ dawn 
l-attivitajiet. Għandu jiġi żgurat tagħlim 
kontinwu.

Or. en

Emenda 129
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Huwa importanti li jiġi ggarantit livell 
għoli ta’ professjonaliżmu u kompetenza 
fost l-intermedjarji ta’ assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni, kif ukoll fost l-impjegati 
tal-assiguraturi diretti li jkunu involuti fl-
attivitajiet ta’ qabel, matul u wara l-bejgħ 
ta’ poloz tal-assigurazzjoni. Għaldaqstant, 
l-għarfien professjonali ta’ intermedjarju, 
tal-impjegati ta’ assiguraturi diretti, u tal-
kumpaniji ta’ kiri tal-karozzi u l-aġenziji 
tal-ivvjaġġjar, kif ukoll l-għarfien 
professjonali tal-persuni li jwettqu l-
attivitajiet tal-ġestjoni tat-talbiet, l-istimar 
tad-danni jew l-apprezzament espert tal-
pretensjonijiet, għandhom ilaħħqu mal-

(22) Huwa importanti li jiġi ggarantit livell 
għoli ta’ professjonaliżmu u kompetenza 
fost l-intermedjarji ta’ assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni, kif ukoll fost l-impjegati 
tal-assiguraturi diretti li jkunu involuti fl-
attivitajiet ta’ qabel, matul u wara l-bejgħ 
ta’ poloz tal-assigurazzjoni. Għaldaqstant, 
l-għarfien professjonali ta’ intermedjarju, 
tal-impjegati ta’ assiguraturi diretti, għandu 
jlaħħaq mal-livell ta’ kumplessità ta’ dawn 
l-attivitajiet.
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livell ta’ kumplessità ta’ dawn l-attivitajiet.
Għandu jiġi żgurat tagħlim kontinwu.

Or. en

Emenda 130
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Huwa importanti li jiġi ggarantit livell 
għoli ta’ professjonaliżmu u kompetenza 
fost l-intermedjarji ta’ assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni, kif ukoll fost l-impjegati 
tal-assiguraturi diretti li jkunu involuti fl-
attivitajiet ta’ qabel, matul u wara l-bejgħ 
ta’ poloz tal-assigurazzjoni. Għaldaqstant, 
l-għarfien professjonali ta’ intermedjarju, 
tal-impjegati ta’ assiguraturi diretti, u tal-
kumpaniji ta’ kiri tal-karozzi u l-aġenziji 
tal-ivvjaġġjar, kif ukoll l-għarfien 
professjonali tal-persuni li jwettqu l-
attivitajiet tal-ġestjoni tat-talbiet, l-istimar 
tad-danni jew l-apprezzament espert tal-
pretensjonijiet, għandhom ilaħħqu mal-
livell ta’ kumplessità ta’ dawn l-attivitajiet.
Għandu jiġi żgurat tagħlim kontinwu.

(22) Huwa importanti li jiġi ggarantit livell 
għoli ta’ professjonaliżmu u kompetenza 
fost l-intermedjarji ta’ assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni, kif ukoll fost l-impjegati 
tal-assiguraturi diretti li jkunu involuti fl-
attivitajiet ta’ qabel, matul u wara l-bejgħ 
ta’ poloz tal-assigurazzjoni. Għaldaqstant, 
l-għarfien professjonali ta’ intermedjarju, 
tal-impjegati ta’ assiguraturi diretti, u tal-
kumpaniji ta’ kiri tal-karozzi u l-aġenziji 
tal-ivvjaġġjar, kif ukoll l-għarfien 
professjonali tal-persuni li jwettqu l-
attivitajiet tal-ġestjoni tat-talbiet, l-istimar 
tad-danni jew l-apprezzament espert tal-
pretensjonijiet, għandu jlaħħaq mal-livell 
ta’ kumplessità ta’ dawn l-attivitajiet. L-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni u l-assiguraturi diretti 
jeħtieġ li jippermettu lill-persunal 
tagħhom żmien u riżorsi biżżejjed biex 
jiksbu dan l-għarfien u l-kompetenza u 
sabiex japplikawhom meta jipprovdu 
servizzi lill-klijenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun żgurat livell suffiċjenti ta’ kwalifiki għall-persunal li jipprovdi poloz ta’ 
assigurazzjoni. Taħriġ kontinwu u żvilupp ta’ kompetenza għandhom ikunu r-responsabbiltà  
tal-kumpanija. Fil-proposta tal-Kummissjoni għal riformulazzjoni tal-MiFID, formulazzjoni 
simili ġiet adottata mill-Parlament Ewropew.
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Emenda 131
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Huwa importanti li jiġi ggarantit 
livell għoli ta’ professjonaliżmu u 
kompetenza fost l-intermedjarji ta’ 
assigurazzjoni u riassigurazzjoni, kif ukoll
fost l-impjegati tal-assiguraturi diretti li 
jkunu involuti fl-attivitajiet ta’ qabel, 
matul u wara l-bejgħ ta’ poloz tal-
assigurazzjoni. Għaldaqstant, l-għarfien 
professjonali ta’ intermedjarju, tal-
impjegati ta’ assiguraturi diretti, u tal-
kumpaniji ta’ kiri tal-karozzi u l-aġenziji 
tal-ivvjaġġjar, kif ukoll l-għarfien 
professjonali tal-persuni li jwettqu l-
attivitajiet tal-ġestjoni tat-talbiet, l-istimar 
tad-danni jew l-apprezzament espert tal-
pretensjonijiet, għandu jlaħħaq mal-livell 
ta’ kumplessità ta’ dawn l-attivitajiet. 
Għandu jiġi żgurat tagħlim kontinwu.

(22) Il-konsumaturi għandhom jingħataw 
tagħrif ċar minn qabel dwar l-istatus tal-
persuni li jbigħu l-prodott tal-
assigurazzjoni, kif ukoll dwar ir-
rimunerazzjoni li dawk il-persuni jirċievu. 
Hemm bżonn li jiddaħħal żvelar 
obbligatorju tal-istatus għall-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni u għall-impriżi tal-
assigurazzjoni Ewropej. Dan it-tagħrif 
għandu jingħata lill-konsumatur fl-
istadju ta’ qabel l-iffirmar tal-kuntratt. L-
għan ta’ dan it-tagħrif huwa li r-rabta 
bejn l-impriża tal-assigurazzjoni u l-
intermedjarju (fejn applikabbli), kif ukoll
l-istruttura u l-kontenut tar-
rimunerazzjoni tal-intermedjarji jkunu 
trasparenti.

Or. en

Emenda 132
Elena Băsescu

Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Huwa importanti li jiġi ggarantit livell 
għoli ta’ professjonaliżmu u kompetenza 
fost l-intermedjarji ta’ assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni, kif ukoll fost l-impjegati 
tal-assiguraturi diretti li jkunu involuti fl-
attivitajiet ta’ qabel, matul u wara l-bejgħ 
ta’ poloz tal-assigurazzjoni. Għaldaqstant, 
l-għarfien professjonali ta’ intermedjarju, 
tal-impjegati ta’ assiguraturi diretti, u tal-

(22) Huwa importanti li jiġi ggarantit livell 
għoli ta’ professjonaliżmu u kompetenza 
fost l-intermedjarji ta’ assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni, kif ukoll fost l-impjegati 
tal-assiguraturi diretti li jkunu involuti fl-
attivitajiet ta’ qabel, matul u wara l-bejgħ 
ta’ poloz tal-assigurazzjoni. Għaldaqstant, 
l-għarfien professjonali ta’ intermedjarju, 
tal-impjegati ta’ assiguraturi diretti, u tal-
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kumpaniji ta’ kiri tal-karozzi u l-aġenziji 
tal-ivvjaġġjar, kif ukoll l-għarfien 
professjonali tal-persuni li jwettqu l-
attivitajiet tal-ġestjoni tat-talbiet, l-istimar 
tad-danni jew l-apprezzament espert tal-
pretensjonijiet, għandhom ilaħħqu mal-
livell ta’ kumplessità ta’ dawn l-attivitajiet. 
Għandu jiġi żgurat tagħlim kontinwu.

kumpaniji ta’ kiri tal-karozzi u l-aġenziji 
tal-ivvjaġġjar, kif ukoll l-għarfien 
professjonali tal-persuni li jwettqu l-
attivitajiet tal-ġestjoni tat-talbiet, l-istimar 
tad-danni jew l-apprezzament espert tal-
pretensjonijiet, għandu jlaħħaq mal-livell 
ta’ kumplessità ta’ dawn l-attivitajiet. 
Għandu jiġi żgurat tagħlim kontinwu u 
taħriġ fuq il-post tax-xogħol.

Or. en

Emenda 133
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Għal dawk l-impjegati ta’ 
intermedjarju li jipprovdu konsulenza 
dwar jew ibigħu prodotti ta’ investiment 
fl-assigurazzjoni lil klijenti bl-imnut, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li dawn 
ikollhom livell adegwat ta’ għarfien u 
kompetenza fir-rigward tal-prodotti li qed 
joffru. Dan huwa partikolarment 
importanti minħabba l-kumplessità 
miżjuda u l-innovazzjoni kontinwa fit-
tfassil ta’ prodotti ta’ investiment fl-
assigurazzjoni. Ix-xiri ta’ prodott ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni jimplika 
riskju u l-investituri jeħtieġ li jkunu 
jistgħu jserrħu fuq l-informazzjoni u l-
kwalità tal-valutazzjonijiet mogħtija. 
Barra minn dan, huwa neċessarju li l-
impjegati jingħataw żmien u riżorsi xierqa 
biex ikunu jistgħu jipprovdu l-
informazzjoni kollha rilevanti lil klijenti 
dwar il-prodotti li huma jipprovdu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun żgurat livell suffiċjenti ta’ kwalifiki għall-persunal li jipprovdi poloz ta’ 
assigurazzjoni. Taħriġ kontinwu u żvilupp ta’ kompetenza għandhom ikunu r-responsabbiltà  
tal-kumpanija. Fil-proposta tal-Kummissjoni għal riformulazzjoni tal-MiFID, formulazzjoni 
simili ġiet adottata mill-Parlament Ewropew.

Emenda 134
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Hemm il-ħtieġa għal proċeduri adattati 
u effettivi ta’ lment u rimedju barra mill-
qorti  fl-Istati Membri, sabiex jiġi solvut 
tilwim bejn l-intermedjarji jew impriżi  ta’ 
assigurazzjoni u l-klijenti, bl-użu , fejn 
xieraq, tal--proċeduri eżistenti. Għandhom 
ikunu disponibbli proċeduri effettivi, barra 
mill-qorti, ta’ lment u rimedju, sabiex jiġi 
ttrattat tilwim fir-rigward ta’ drittijiet u 
obbligi, stabbiliti skont din id-Direttiva, 
bejn l-impriżi ta’ assigurazzjoni jew il-
persuni li jbigħu jew joffru prodotti ta’ 
assigurazzjoni u bejn il-klijenti. Sabiex 
tissaħħaħ l-effikaċja tal-proċeduri ta’ 
soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti 
b’rabta ma’ lmenti mressqa minn klijenti, 
din id-Direttiva għandha tipprovdi li l-
impriżi ta’ assigurazzjoni, jew il-persuni li 
jbigħu jew joffru prodotti ta’ 
assigurazzjoni, ikunu obbligati li 
jipparteċipaw fil-proċeduri ta’ soluzzjoni 
tat-tilwim li ma jirriżultawx f’deċiżjoni
vinkolanti, li jkunu mibdija kontrihom 
mill-klijenti, u li jikkonċernaw id-drittijiet 
u l-obbligi stipulati b’din id-Direttiva. Tali 
proċeduri ta’ soluzzjoni tat-tilwim barra 
mill-qorti jkunu jimmiraw lejn is-
soluzzjoni iktar rapida u inqas għalja tat-
tilwim bejn, fuq naħa, l-impriżi ta’ 
assigurazzjoni jew il-persuni li jbigħu jew 
joffru prodotti ta’ assigurazzjoni, u fuq in-

(28) Hemm il-ħtieġa għal proċeduri adattati 
u effettivi ta’ lment u rimedju barra mill-
qorti  fl-Istati Membri, sabiex jiġi solvut 
tilwim bejn l-intermedjarji jew impriżi ta’ 
assigurazzjoni u l-klijenti, bl-użu, fejn 
xieraq, tal-proċeduri eżistenti. Għandhom 
ikunu disponibbli proċeduri effettivi, barra 
mill-qorti, ta’ lment u rimedju, sabiex jiġi 
ttrattat tilwim fir-rigward ta’ drittijiet u 
obbligi skont din id-Direttiva, bejn l-
impriżi ta’ assigurazzjoni jew il-persuni li 
jbigħu jew joffru prodotti ta’ assigurazzjoni
u bejn il-klijenti. Fil-każ ta’ soluzzjoni 
alternattiva tat-tilwim, id-dispożizzjonijiet 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar soluzzjoni alternattiva ta’ tilwim 
għal ilmenti tal-konsumaturi, u li 
jemendaw ir-Regolament (KE) 
Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE 
għandhom ikunu vinkolanti wkoll għal 
din id-Direttiva. Sabiex tissaħħaħ l-
effikaċja tal-proċeduri ta’ soluzzjoni tat-
tilwim barra mill-qorti b’rabta ma’ lmenti 
mressqa minn klijenti, din id-Direttiva 
għandha tipprovdi li l-impriżi ta’ 
assigurazzjoni, jew il-persuni li jbigħu jew 
joffru prodotti ta’ assigurazzjoni, ikunu 
obbligati li jipparteċipaw fil-proċeduri ta’ 
soluzzjoni tat-tilwim u d-deċiżjonijiet li
fuq talba espliċita jistgħu jkunu vinkolanti
għall-intermedjarju u l-klijent, li jkunu 
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naħa l-oħra, il-klijenti, u jkunu jimmiraw 
ukoll li jħaffu l-piż minn fuq is-sistema tal-
qorti. Madankollu, il-proċeduri ta’ 
soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti ma 
għandhomx ikunu bi ħsara għad-drittijiet, 
min-naħa tal-partijiet f’tali proċeduri, li 
dawn iressqu proċeduri legali quddiem il-
qrati.

mibdija kontrihom mill-klijenti, u li 
jikkonċernaw id-drittijiet u l-obbligi 
stipulati b’din id-Direttiva. Tali proċeduri 
ta’ soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti 
jkunu jimmiraw lejn is-soluzzjoni iktar 
rapida u inqas għalja tat-tilwim bejn, fuq 
naħa, l-impriżi ta’ assigurazzjoni jew il-
persuni li jbigħu jew joffru prodotti ta’ 
assigurazzjoni, u fuq in-naħa l-oħra, il-
klijenti, u jkunu jimmiraw ukoll li jħaffu l-
piż minn fuq is-sistema tal-qorti.

Mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-klijenti 
li jġibu l-azzjoni tagħhom quddiem il-qrati, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
entitajiet għas-soluzzjoni alternattiva tat-
tilwim li jkunu qed jittrattaw tip ta’ tilwim 
minn dawk imsemmija f’din id-Direttiva
jikkooperaw fis-soluzzjoni ta’ tilwim 
transfruntier. L-entitajiet għas-soluzzjoni 
alternattiva tat-tilwim li jittrattaw tali tipi 
ta’ tilwim għandhom jitħeġġew, mill-Istati 
Membri, li jinkitbu bħala membri ta’ FIN-
NET.

Mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-klijenti 
li jġibu l-azzjoni tagħhom quddiem il-qrati, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
entitajiet għas-soluzzjoni alternattiva tat-
tilwim li jkunu qed jittrattaw tip ta’ tilwim 
minn dawk imsemmija f’din id-Direttiva
jikkooperaw fis-soluzzjoni ta’ tilwim 
transfruntier. L-entitajiet għas-soluzzjoni 
alternattiva tat-tilwim li jittrattaw tali tipi 
ta’ tilwim għandhom jitħeġġew, mill-Istati 
Membri, li jinkitbu bħala membri ta’ FIN-
NET.

Or. en

Emenda 135
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Hemm il-ħtieġa għal proċeduri adattati 
u effettivi ta’ lment u rimedju barra mill-
qorti  fl-Istati Membri, sabiex jiġi solvut 
tilwim bejn l-intermedjarji jew impriżi  ta’ 
assigurazzjoni u l-klijenti, bl-użu , fejn 
xieraq, tal--proċeduri eżistenti. Għandhom 
ikunu disponibbli proċeduri effettivi, barra 
mill-qorti, ta’ lment u rimedju, sabiex jiġi 
ttrattat tilwim fir-rigward ta’ drittijiet u 
obbligi, stabbiliti skont din id-Direttiva, 
bejn l-impriżi ta’ assigurazzjoni jew il-

(28) Hemm il-ħtieġa għal proċeduri adattati 
u effettivi ta’ lment u rimedju barra mill-
qorti  fl-Istati Membri, sabiex jiġi solvut 
tilwim bejn l-intermedjarji jew impriżi ta’ 
assigurazzjoni u l-klijenti, bl-użu, fejn 
xieraq, tal-proċeduri eżistenti. Għandhom 
ikunu disponibbli proċeduri effettivi, barra 
mill-qorti, ta’ lment u rimedju, sabiex jiġi 
ttrattat tilwim fir-rigward ta’ drittijiet u 
obbligi, stabbiliti skont din id-Direttiva, 
bejn l-impriżi ta’ assigurazzjoni jew il-
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persuni li jbigħu jew joffru prodotti ta’ 
assigurazzjoni u bejn il-klijenti. Sabiex 
tissaħħaħ l-effikaċja tal-proċeduri ta’ 
soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti 
b’rabta ma’ lmenti mressqa minn klijenti, 
din id-Direttiva għandha tipprovdi li l-
impriżi ta’ assigurazzjoni, jew il-persuni li 
jbigħu jew joffru prodotti ta’ 
assigurazzjoni, ikunu obbligati li 
jipparteċipaw fil-proċeduri ta’ soluzzjoni 
tat-tilwim li ma jirriżultawx f’deċiżjoni 
vinkolanti, li jkunu mibdija kontrihom 
mill-klijenti, u li jikkonċernaw id-drittijiet 
u l-obbligi stipulati b’din id-Direttiva. Tali 
proċeduri ta’ soluzzjoni tat-tilwim barra 
mill-qorti jkunu jimmiraw lejn is-
soluzzjoni iktar rapida u inqas għalja tat-
tilwim bejn, fuq naħa, l-impriżi ta’ 
assigurazzjoni jew il-persuni li jbigħu jew 
joffru prodotti ta’ assigurazzjoni, u fuq in-
naħa l-oħra, il-klijenti, u jkunu jimmiraw 
ukoll li jħaffu l-piż minn fuq is-sistema tal-
qorti. Madankollu, il-proċeduri ta’ 
soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti ma 
għandhomx ikunu bi ħsara għad-drittijiet, 
min-naħa tal-partijiet f’tali proċeduri, li 
dawn iressqu proċeduri legali quddiem il-
qrati. 

persuni li jbigħu jew joffru prodotti ta’ 
assigurazzjoni u bejn il-klijenti. Sabiex 
tissaħħaħ l-effikaċja tal-proċeduri ta’ 
soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti 
b’rabta ma’ lmenti mressqa minn klijenti, 
din id-Direttiva għandha tipprovdi li l-
impriżi ta’ assigurazzjoni, jew il-persuni li 
jbigħu jew joffru prodotti ta’ 
assigurazzjoni, ikunu obbligati li 
jipparteċipaw fil-proċeduri ta’ soluzzjoni 
tat-tilwim li jkunu mibdija kontrihom mill-
klijenti, u li jikkonċernaw id-drittijiet u l-
obbligi stipulati b’din id-Direttiva. Tali 
proċeduri ta’ soluzzjoni tat-tilwim barra 
mill-qorti jkunu jimmiraw lejn is-
soluzzjoni iktar rapida u inqas għalja tat-
tilwim bejn, fuq naħa, l-impriżi ta’ 
assigurazzjoni jew il-persuni li jbigħu jew 
joffru prodotti ta’ assigurazzjoni, u fuq in-
naħa l-oħra, il-klijenti, u jkunu jimmiraw 
ukoll li jħaffu l-piż minn fuq is-sistema tal-
qorti.

Mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-klijenti 
li jġibu l-azzjoni tagħhom quddiem il-qrati, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
entitajiet għas-soluzzjoni alternattiva tat-
tilwim li jkunu qed jittrattaw tip ta’ tilwim 
minn dawk imsemmija f’din id-Direttiva
jikkooperaw fis-soluzzjoni ta’ tilwim 
transfruntier. L-entitajiet għas-soluzzjoni 
alternattiva tat-tilwim li jittrattaw tali tipi 
ta’ tilwim għandhom jitħeġġew, mill-Istati 
Membri, li jinkitbu bħala membri ta’ FIN-
NET.

Mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-klijenti 
li jġibu l-azzjoni tagħhom quddiem il-qrati, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
entitajiet għas-soluzzjoni alternattiva tat-
tilwim li jkunu qed jittrattaw tip ta’ tilwim 
minn dawk imsemmija f’din id-Direttiva
jikkooperaw fis-soluzzjoni ta’ tilwim 
transfruntier. L-entitajiet għas-soluzzjoni 
alternattiva tat-tilwim li jittrattaw tali tipi 
ta’ tilwim għandhom jitħeġġew, mill-Istati 
Membri, li jinkitbu bħala membri ta’ FIN-
NET.

Or. en

Emenda 136
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Hemm il-ħtieġa għal proċeduri adattati 
u effettivi ta’ lment u rimedju barra mill-
qorti  fl-Istati Membri, sabiex jiġi solvut 
tilwim bejn l-intermedjarji jew impriżi  ta’ 
assigurazzjoni u l-klijenti, bl-użu , fejn 
xieraq, tal--proċeduri eżistenti. Għandhom 
ikunu disponibbli proċeduri effettivi, barra 
mill-qorti, ta’ lment u rimedju, sabiex jiġi 
ttrattat tilwim fir-rigward ta’ drittijiet u 
obbligi, stabbiliti skont din id-Direttiva, 
bejn l-impriżi ta’ assigurazzjoni jew il-
persuni li jbigħu jew joffru prodotti ta’ 
assigurazzjoni u bejn il-klijenti. Sabiex 
tissaħħaħ l-effikaċja tal-proċeduri ta’ 
soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti 
b’rabta ma’ lmenti mressqa minn klijenti, 
din id-Direttiva għandha tipprovdi li l-
impriżi ta’ assigurazzjoni, jew il-persuni li 
jbigħu jew joffru prodotti ta’ 
assigurazzjoni, ikunu obbligati li 
jipparteċipaw fil-proċeduri ta’ soluzzjoni 
tat-tilwim li ma jirriżultawx f’deċiżjoni 
vinkolanti, li jkunu mibdija kontrihom 
mill-klijenti, u li jikkonċernaw id-drittijiet 
u l-obbligi stipulati b’din id-Direttiva. Tali 
proċeduri ta’ soluzzjoni tat-tilwim barra 
mill-qorti jkunu jimmiraw lejn is-
soluzzjoni iktar rapida u inqas għalja tat-
tilwim bejn, fuq naħa, l-impriżi ta’ 
assigurazzjoni jew il-persuni li jbigħu jew 
joffru prodotti ta’ assigurazzjoni, u fuq in-
naħa l-oħra, il-klijenti, u jkunu jimmiraw 
ukoll li jħaffu l-piż minn fuq is-sistema tal-
qorti. Madankollu, il-proċeduri ta’ 
soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti ma
għandhiex tkun bi ħsara għad-drittijiet, 
min-naħa tal-partijiet f’tali proċeduri, li 
dawn iressqu proċeduri legali quddiem il-
qrati.

(28) Hemm il-ħtieġa għal proċeduri adattati 
u effettivi ta’ lment u rimedju barra mill-
qorti  fl-Istati Membri, sabiex jiġi solvut 
tilwim bejn l-intermedjarji ta’ 
assigurazzjoni u l-klijenti, bl-użu, fejn 
xieraq, tal-proċeduri eżistenti. Għandhom 
ikunu disponibbli proċeduri effettivi, barra 
mill-qorti, ta’ lment u rimedju, sabiex jiġi 
ttrattat tilwim fir-rigward ta’ drittijiet u 
obbligi, stabbiliti skont din id-Direttiva, 
bejn il-persuni li jbigħu jew joffru prodotti 
ta’ assigurazzjoni u bejn il-klijenti. Sabiex 
tissaħħaħ l-effikaċja tal-proċeduri ta’ 
soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti 
b’rabta ma’ lmenti mressqa minn klijenti, 
din id-Direttiva għandha tipprovdi li l-
persuni li jbigħu jew joffru prodotti ta’ 
assigurazzjoni, ikunu obbligati li 
jipparteċipaw fil-proċeduri ta’ soluzzjoni 
tat-tilwim li ma jirriżultawx f’deċiżjoni 
vinkolanti, li jkunu mibdija kontrihom 
mill-klijenti, u li jikkonċernaw id-drittijiet 
u l-obbligi stipulati b’din id-Direttiva. Tali 
proċeduri ta’ soluzzjoni tat-tilwim barra 
mill-qorti jkunu jimmiraw lejn is-
soluzzjoni iktar rapida u inqas għalja tat-
tilwim bejn, fuq naħa, il-persuni li jbigħu 
jew joffru prodotti ta’ assigurazzjoni, u fuq 
in-naħa l-oħra, il-klijenti, u jkunu 
jimmiraw ukoll li jħaffu l-piż minn fuq is-
sistema tal-qorti. Madankollu, il-proċeduri 
ta’ soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti ma
għandhomx ikunu bi ħsara għad-drittijiet, 
min-naħa tal-partijiet f’tali proċeduri, li 
dawn iressqu proċeduri legali quddiem il-
qrati.

Mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-klijenti 
li jġibu l-azzjoni tagħhom quddiem il-qrati, 

Mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-klijenti 
li jġibu l-azzjoni tagħhom quddiem il-qrati, 
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l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
entitajiet għas-soluzzjoni alternattiva tat-
tilwim li jkunu qed jittrattaw tip ta’ tilwim 
minn dawk imsemmija f’din id-Direttiva
jikkooperaw fis-soluzzjoni ta’ tilwim 
transfruntier. L-entitajiet għas-soluzzjoni 
alternattiva tat-tilwim li jittrattaw tali tipi 
ta’ tilwim għandhom jitħeġġew, mill-Istati 
Membri, li jinkitbu bħala membri ta’ FIN-
NET.

l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
entitajiet għas-soluzzjoni alternattiva tat-
tilwim li jkunu qed jittrattaw tip ta’ tilwim 
minn dawk imsemmija f’din id-Direttiva
jikkooperaw fis-soluzzjoni ta’ tilwim 
transfruntier. L-entitajiet għas-soluzzjoni 
alternattiva tat-tilwim li jittrattaw tali tipi 
ta’ tilwim għandhom jitħeġġew, mill-Istati 
Membri, li jinkitbu bħala membri ta’ FIN-
NET.

Or. en

Emenda 137
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) Hemm il-ħtieġa għal proċeduri adattati 
u effettivi ta’ lment u rimedju barra mill-
qorti  fl-Istati Membri, sabiex jiġi solvut 
tilwim bejn l-intermedjarji jew impriżi  ta’ 
assigurazzjoni u l-klijenti, bl-użu , fejn 
xieraq, tal-proċeduri eżistenti. Għandhom 
ikunu disponibbli proċeduri effettivi, barra 
mill-qorti, ta’ lment u rimedju, sabiex jiġi 
ttrattat tilwim fir-rigward ta’ drittijiet u 
obbligi, stabbiliti skont din id-Direttiva, 
bejn l-impriżi ta’ assigurazzjoni jew il-
persuni li jbigħu jew joffru prodotti ta’ 
assigurazzjoni u bejn il-klijenti. Sabiex 
tissaħħaħ l-effikaċja tal-proċeduri ta’ 
soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti 
b’rabta ma’ lmenti mressqa minn klijenti, 
din id-Direttiva għandha tipprovdi li l-
impriżi ta’ assigurazzjoni, jew il-persuni li 
jbigħu jew joffru prodotti ta’ 
assigurazzjoni, ikunu obbligati li 
jipparteċipaw fil-proċeduri ta’ soluzzjoni 
tat-tilwim li ma jirriżultawx f’deċiżjoni 
vinkolanti, li jkunu mibdija kontrihom 
mill-klijenti, u li jikkonċernaw id-drittijiet 

(28) Hemm il-ħtieġa għal proċeduri adattati 
u kosteffiċjenti ta’ lment u rimedju barra 
mill-qorti  fl-Istati Membri, sabiex jiġi 
solvut tilwim bejn l-intermedjarji jew
impriżi ta’ assigurazzjoni u l-klijenti, bl-
użu, fejn xieraq, tal-proċeduri eżistenti. 
Għandhom ikunu disponibbli proċeduri 
effettivi, barra mill-qorti, ta’ lment u 
rimedju, sabiex jiġi ttrattat tilwim fir-
rigward ta’ drittijiet u obbligi, stabbiliti 
skont din id-Direttiva, bejn l-impriżi ta’ 
assigurazzjoni jew il-persuni li jbigħu jew 
joffru prodotti ta’ assigurazzjoni u bejn il-
klijenti. Sabiex tissaħħaħ l-effikaċja tal-
proċeduri ta’ soluzzjoni tat-tilwim barra 
mill-qorti b’rabta ma’ lmenti mressqa minn 
klijenti, din id-Direttiva għandha tipprovdi 
li l-impriżi ta’ assigurazzjoni, jew il-
persuni li jbigħu jew joffru prodotti ta’ 
assigurazzjoni, ikunu obbligati li 
jipparteċipaw fil-proċeduri ta’ soluzzjoni 
tat-tilwim li jkunu mibdija kontrihom mill-
klijenti, u li jikkonċernaw id-drittijiet u l-
obbligi stipulati b’din id-Direttiva. Tali 
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u l-obbligi stipulati b’din id-Direttiva. Tali 
proċeduri ta’ soluzzjoni tat-tilwim barra 
mill-qorti jkunu jimmiraw lejn is-
soluzzjoni iktar rapida u inqas għalja tat-
tilwim bejn, fuq naħa, l-impriżi ta’ 
assigurazzjoni jew il-persuni li jbigħu jew 
joffru prodotti ta’ assigurazzjoni, u fuq in-
naħa l-oħra, il-klijenti, u jkunu jimmiraw 
ukoll li jħaffu l-piż minn fuq is-sistema tal-
qorti. Madankollu, il-proċeduri ta’ 
soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti ma 
għandhomx ikunu bi ħsara għad-drittijiet, 
min-naħa tal-partijiet f’tali proċeduri, li 
dawn iressqu proċeduri legali quddiem il-
qrati.

proċeduri ta’ soluzzjoni tat-tilwim barra 
mill-qorti jkunu jimmiraw lejn
komunikazzjoni kostruttiva, is-soluzzjoni 
iktar rapida u inqas għalja tat-tilwim bejn, 
fuq naħa, l-impriżi ta’ assigurazzjoni jew
il-persuni li jbigħu jew joffru prodotti ta’ 
assigurazzjoni, u fuq in-naħa l-oħra, il-
klijenti, u jkunu jimmiraw ukoll li jħaffu l-
piż minn fuq is-sistema tal-qorti. 
Madankollu, il-proċeduri ta’ soluzzjoni tat-
tilwim barra mill-qorti ma għandhomx
jissostitwixxu id-drittijiet, min-naħa tal-
partijiet f’tali proċeduri, li dawn iressqu 
proċeduri legali quddiem il-qrati.

Mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-klijenti 
li jġibu l-azzjoni tagħhom quddiem il-qrati, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
entitajiet għas-soluzzjoni alternattiva tat-
tilwim li jkunu qed jittrattaw tip ta’ tilwim 
minn dawk imsemmija f’din id-Direttiva
jikkooperaw fis-soluzzjoni ta’ tilwim 
transfruntier. L-entitajiet għas-soluzzjoni 
alternattiva tat-tilwim li jittrattaw tali tipi 
ta’ tilwim għandhom jitħeġġew, mill-Istati 
Membri, li jinkitbu bħala membri ta’ FIN-
NET.

Mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-klijenti 
li jġibu l-azzjoni tagħhom quddiem il-qrati, 
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
entitajiet għas-soluzzjoni alternattiva tat-
tilwim li jkunu qed jittrattaw tip ta’ tilwim 
minn dawk imsemmija f’din id-Direttiva
jikkooperaw fis-soluzzjoni ta’ tilwim 
transfruntier. L-entitajiet għas-soluzzjoni 
alternattiva tat-tilwim li jittrattaw tali tipi 
ta’ tilwim għandhom jitħeġġew, mill-Istati 
Membri, li jinkitbu bħala membri ta’ FIN-
NET.

Or. en

Emenda 138
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Il-firxa dejjem tikber tal-attivitajiet li 
jwettqu ħafna intermedjarji u impriżi tal-
assigurazzjoni b’mod simultanju żiedet il-
potenzjal għall-kunflitti ta’ interess bejn 
dawn l-attivitajiet differenti u l-interessi 
tal-klijenti tagħhom. Għaldaqstant, jeħtieġ 

(29) Il-firxa dejjem tikber tal-attivitajiet li 
jwettqu ħafna intermedjarji u impriżi tal-
assigurazzjoni b’mod simultanju żiedet il-
potenzjal għall-kunflitti ta’ interess bejn 
dawn l-attivitajiet differenti u l-interessi 
tal-klijenti tagħhom. Għaldaqstant, jeħtieġ 
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li l-Istati Membri jipprovdu għal regoli li 
jiżguraw li tali kunflitti ma jolqtux ħażin
l-interessi tal-klijenti tagħhom.

li l-Istati Membri jipprovdu regoli li 
jiżguraw li jiġu indirizzati l-interessi tal-
klijenti tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija sabiex ikun hemm allinjament mal-MiFIID II

Emenda 139
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Il-firxa dejjem tikber tal-attivitajiet li 
jwettqu ħafna intermedjarji u impriżi tal-
assigurazzjoni b’mod simultanju żiedet il-
potenzjal għall-kunflitti ta’ interess bejn 
dawn l-attivitajiet differenti u l-interessi 
tal-klijenti tagħhom. Għaldaqstant, jeħtieġ 
li l-Istati Membri jipprovdu għal regoli li 
jiżguraw li tali kunflitti ma jolqtux ħażin l-
interessi tal-klijenti tagħhom.

(29) Il-firxa dejjem tikber tal-attivitajiet li 
jwettqu ħafna intermedjarji u impriżi tal-
assigurazzjoni b’mod simultanju żiedet il-
potenzjal għall-kunflitti ta’ interess bejn 
dawn l-attivitajiet differenti u l-interessi 
tal-klijenti tagħhom. Il-klijenti mhux 
dejjem ikunu konxji dwar il-kunflitt ta’ 
interessi li jseħħ meta l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jiġi rimunerat minn 
kummissjoni minn parti terza.
Għaldaqstant, jeħtieġ li l-Istati Membri 
jipprovdu għal regoli li jiżguraw li tali 
kunflitti ma jolqtux ħażin l-interessi tal-
klijenti tagħhom.

Or. en

Emenda 140
Elena Băsescu

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Il-firxa dejjem tikber tal-attivitajiet li (29) Il-firxa dejjem tikber tal-attivitajiet li 
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jwettqu ħafna intermedjarji u impriżi tal-
assigurazzjoni b’mod simultanju żiedet il-
potenzjal għall-kunflitti ta’ interess bejn 
dawn l-attivitajiet differenti u l-interessi 
tal-klijenti tagħhom. Għaldaqstant, jeħtieġ 
li l-Istati Membri jipprovdu għal regoli li 
jiżguraw li tali kunflitti ma jolqtux ħażin l-
interessi tal-klijenti tagħhom.

jwettqu ħafna intermedjarji u impriżi tal-
assigurazzjoni b’mod simultanju żiedet il-
potenzjal għall-kunflitti ta’ interess bejn 
dawn l-attivitajiet differenti u l-interessi 
tal-klijenti tagħhom. Għaldaqstant, jeħtieġ 
li l-Istati Membri jipprovdu għal regoli li 
jiżguraw li tali kunflitti ma jolqtux ħażin l-
interessi tal-klijenti tagħhom u l-
kosteffettività u l-effikaċja tas-swieq tal-
assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konsumaturi għandhom jingħataw 
tagħrif ċar minn qabel dwar l-istatus tal-
persuni li jbigħu l-prodott tal-
assigurazzjoni, kif ukoll dwar ir-
rimunerazzjoni li dawk il-persuni jirċievu. 
Hemm bżonn ukoll li jiddaħħal żvelar 
obbligatorju tal-istatus għall-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni u għall-impriżi tal-
assigurazzjoni Ewropej. Dan it-tagħrif 
għandu jingħadda lill-konsumatur fl-istadju 
ta’ qabel l-iffirmar tal-kuntratt. L-għan ta’ 
dan it-tagħrif huwa li juri r-rabta bejn l-
impriża tal-assigurazzjoni u l-intermedjarju
(fejn relevanti), u li juri wkoll l-istruttura u 
l-kontenut tar-rimunerazzjoni tal-
intermedjarji.

(30) Il-konsumaturi għandhom jingħataw 
tagħrif ċar minn qabel dwar l-istatus tal-
persuni li jbigħu l-prodott tal-
assigurazzjoni, kif ukoll dwar ir-
rimunerazzjoni li dawk il-persuni jirċievu. 
Hemm bżonn ukoll li jiddaħħal żvelar 
obbligatorju tal-istatus għall-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni u għall-impriżi tal-
assigurazzjoni Ewropej. Dan it-tagħrif 
għandu jingħadda lill-konsumatur fl-istadju 
ta’ qabel l-iffirmar tal-kuntratt. L-għan ta’ 
dan it-tagħrif huwa li r-rabta bejn l-impriża 
tal-assigurazzjoni u l-intermedjarju (fejn 
relevanti), kif ukoll l-istruttura u l-kontenut 
tar-rimunerazzjoni tal-intermedjarji jkunu 
aktar trasparenti.

Or. en

Emenda 142
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konsumaturi għandhom jingħataw 
tagħrif ċar minn qabel dwar l-istatus tal-
persuni li jbigħu l-prodott tal-
assigurazzjoni, kif ukoll dwar ir-
rimunerazzjoni li dawk il-persuni jirċievu. 
Hemm bżonn ukoll li jiddaħħal żvelar
obbligatorju tal-istatus għall-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni u għall-impriżi tal-
assigurazzjoni Ewropej. Dan it-tagħrif 
għandu jingħadda lill-konsumatur fl-istadju 
ta’ qabel l-iffirmar tal-kuntratt. L-għan ta’ 
dan it-tagħrif huwa li juri r-rabta bejn l-
impriża tal-assigurazzjoni u l-intermedjarju
(fejn relevanti), u li juri wkoll l-istruttura u 
l-kontenut tar-rimunerazzjoni tal-
intermedjarji.

(30) Il-konsumaturi għandhom jingħataw 
tagħrif ċar minn qabel dwar l-istatus tal-
persuni li jbigħu l-prodott tal-
assigurazzjoni, kif ukoll dwar ir-
rimunerazzjoni li dawk il-persuni jirċievu. 
Hemm bżonn ukoll li jiddaħħal żvelar fuq 
talba tal-istatus għall-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u għall-impriżi tal-
assigurazzjoni Ewropej. Dan it-tagħrif 
għandu jingħadda lill-konsumatur fl-istadju 
ta’ qabel l-iffirmar tal-kuntratt. L-għan ta’ 
dan it-tagħrif huwa li juri r-rabta bejn l-
impriża tal-assigurazzjoni u l-intermedjarju
(fejn relevanti), u li juri wkoll l-istruttura u 
l-kontenut tar-rimunerazzjoni tal-
intermedjarji.

Or. en

Emenda 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konsumaturi għandhom jingħataw 
tagħrif ċar minn qabel dwar l-istatus tal-
persuni li jbigħu l-prodott tal-
assigurazzjoni, kif ukoll dwar ir-
rimunerazzjoni li dawk il-persuni jirċievu. 
Hemm bżonn ukoll li jiddaħħal żvelar 
obbligatorju tal-istatus għall-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni u għall-impriżi tal-
assigurazzjoni Ewropej. Dan it-tagħrif 
għandu jingħadda lill-konsumatur fl-istadju 
ta’ qabel l-iffirmar tal-kuntratt. L-għan ta’ 
dan it-tagħrif huwa li juri r-rabta bejn l-
impriża tal-assigurazzjoni u l-intermedjarju
(fejn relevanti), u li juri wkoll l-istruttura u 

(30) Il-konsumaturi għandhom jingħataw 
tagħrif ċar minn qabel dwar l-istatus tal-
persuni li jbigħu l-prodott tal-
assigurazzjoni, kif ukoll dwar ir-
rimunerazzjoni li dawk il-persuni jirċievu. 
Hemm bżonn urġenti li jiddaħħal żvelar 
obbligatorju tal-istatus għall-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni u għall-impriżi tal-
assigurazzjoni Ewropej. Dan it-tagħrif 
għandu jingħadda lill-konsumatur fl-istadju 
ta’ qabel l-iffirmar tal-kuntratt. L-għan ta’ 
dan it-tagħrif huwa li jgħin sabiex ir-rabta
bejn l-impriża tal-assigurazzjoni u l-
intermedjarju (fejn relevanti), kif ukoll l-
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l-kontenut tar-rimunerazzjoni tal-
intermedjarji.

istruttura u l-kontenut tar-rimunerazzjoni 
tal-intermedjarji jkunu aktar trasparenti 
għall-konsumatur.

Or. en

Emenda 144
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konsumaturi għandhom jingħataw 
tagħrif ċar minn qabel dwar l-istatus tal-
persuni li jbigħu l-prodott tal-
assigurazzjoni, kif ukoll dwar ir-
rimunerazzjoni li dawk il-persuni jirċievu. 
Hemm bżonn ukoll li jiddaħħal żvelar 
obbligatorju tal-istatus għall-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni u għall-impriżi tal-
assigurazzjoni Ewropej. Dan it-tagħrif 
għandu jingħadda lill-konsumatur fl-istadju 
ta’ qabel l-iffirmar tal-kuntratt. L-għan ta’ 
dan it-tagħrif huwa li juri r-rabta bejn l-
impriża tal-assigurazzjoni u l-intermedjarju
(fejn relevanti), u li juri wkoll l-istruttura u
l-kontenut tar-rimunerazzjoni tal-
intermedjarji.

(30) Il-konsumaturi għandhom jingħataw 
tagħrif ċar minn qabel dwar l-istatus tal-
persuni li jbigħu l-prodott tal-
assigurazzjoni, kif ukoll dwar ir-
rimunerazzjoni li dawk il-persuni jirċievu. 
Hemm bżonn ukoll li jiddaħħal żvelar 
obbligatorju tal-istatus għall-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni u għall-impriżi tal-
assigurazzjoni Ewropej. Dan it-tagħrif 
għandu jingħadda lill-konsumatur fl-istadju 
ta’ qabel l-iffirmar tal-kuntratt. L-għan ta’ 
dan it-tagħrif huwa li juri r-rabta bejn l-
impriża tal-assigurazzjoni u l-intermedjarju
(fejn relevanti), u li juri wkoll l-istruttura, 
il-kontenut u n-natura tar-rimunerazzjoni 
tal-intermedjarji.

Or. en

Emenda 145
Louis Michel

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konsumaturi għandhom jingħataw 
tagħrif ċar minn qabel dwar l-istatus tal-

(30) Il-konsumaturi għandhom jingħataw 
tagħrif ċar minn qabel dwar l-istatus tal-
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persuni li jbigħu l-prodott tal-
assigurazzjoni, kif ukoll dwar ir-
rimunerazzjoni li dawk il-persuni jirċievu. 
Hemm bżonn ukoll li jiddaħħal żvelar 
obbligatorju tal-istatus għall-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni u għall-impriżi tal-
assigurazzjoni Ewropej. Dan it-tagħrif 
għandu jingħadda lill-konsumatur fl-istadju 
ta’ qabel l-iffirmar tal-kuntratt. L-għan ta’ 
dan it-tagħrif huwa li juri r-rabta bejn l-
impriża tal-assigurazzjoni u l-intermedjarju
(fejn relevanti), u li juri wkoll l-istruttura 
u l-kontenut tar-rimunerazzjoni tal-
intermedjarji.

persuni li jbigħu l-prodott tal-
assigurazzjoni, kif ukoll dwar in-natura ta’ 
rimunerazzjoni li dawk il-persuni jirċievu. 
Hemm bżonn ukoll li jiddaħħal żvelar 
obbligatorju tal-istatus għall-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni u għall-impriżi tal-
assigurazzjoni Ewropej. Dan it-tagħrif 
għandu jingħadda lill-konsumatur fl-istadju 
ta’ qabel l-iffirmar tal-kuntratt. L-għan ta’ 
dan it-tagħrif huwa li juri r-rabta bejn l-
impriża tal-assigurazzjoni u l-intermedjarju
(fejn relevanti), u li juri wkoll in-natura
tar-rimunerazzjoni tal-intermedjarji.

Or. en

Emenda 146
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konsumaturi għandhom jingħataw 
tagħrif ċar minn qabel dwar l-istatus tal-
persuni li jbigħu l-prodott tal-
assigurazzjoni, kif ukoll dwar ir-
rimunerazzjoni li dawk il-persuni jirċievu. 
Hemm bżonn ukoll li jiddaħħal żvelar 
obbligatorju tal-istatus għall-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni u għall-impriżi tal-
assigurazzjoni Ewropej. Dan it-tagħrif 
għandu jingħadda lill-konsumatur fl-istadju 
ta’ qabel l-iffirmar tal-kuntratt. L-għan ta’ 
dan it-tagħrif huwa li juri r-rabta bejn l-
impriża tal-assigurazzjoni u l-intermedjarju
(fejn relevanti), u li juri wkoll l-istruttura u 
l-kontenut tar-rimunerazzjoni tal-
intermedjarji.

(30) Il-konsumaturi għandhom jingħataw 
tagħrif ċar minn qabel dwar l-istatus tal-
persuni li jbigħu l-prodott tal-
assigurazzjoni, kif ukoll dwar ir-
rimunerazzjoni li dawk il-persuni jirċievu. 
Hemm bżonn ukoll li jiddaħħal żvelar 
obbligatorju tal-istatus għall-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni u għall-impriżi tal-
assigurazzjoni Ewropej. Dan it-tagħrif 
għandu jingħadda lill-konsumatur fl-istadju 
ta’ qabel l-iffirmar tal-kuntratt. L-għan ta’ 
dan it-tagħrif huwa li juri r-rabta bejn l-
impriża tal-assigurazzjoni u l-intermedjarju
(fejn relevanti), u li juri wkoll l-istruttura u 
l-kontenut tar-rimunerazzjoni tal-
intermedjarji u kif dawn jistgħu jaffettwaw 
il-kost totali tal-assigurazzjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija għal allinjament mar-rekwiżiti ta’ trasparenza fi MiFID II

Emenda 147
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex jittaffa l-kunflitt ta’ interess 
bejn il-bejjiegħ u x-xerrej ta’ prodott tal-
assigurazzjoni, jeħtieġ li jiġi żgurat żvelar 
suffiċjenti tar-rimunerazzjoni tad-
distributuri tal-prodotti ta’ assigurazzjoni.
Skont dan, għall-prodotti ta’ 
assigurazzjoni fuq il-ħajja, l-intermedjarju 
u l-impjegat tal-intermedjarju ta’ 
assigurazzjoni jew tal-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom ikunu obbligati li 
jinfurmaw lill-klijent dwar ir-
rimunerazzjoni tagħhom stess, qabel ma 
jsir il-bejgħ. Għal prodotti oħra ta’ 
assigurazzjoni, soġġett għal perjodu ta’ 
tranżizzjoni ta’ ħames (5) snin, il-klijent 
għandu jiġi infurmat dwar id-dritt tiegħu 
li jitlob tali tagħrif, u dan it-tagħrif 
għandu jingħadda lill-klijent fuq talba 
tiegħu.

(31) Sabiex jittaffa l-kunflitt ta’ interess 
bejn il-bejjiegħ u x-xerrej ta’ prodott tal-
assigurazzjoni, jeħtieġ li jiġi żgurat żvelar 
suffiċjenti tar-rimunerazzjoni tad-
distributuri tal-prodotti ta’ assigurazzjoni. 
L-intermedjarju u l-impjegat tal-
intermedjarju ta’ assigurazzjoni jew tal-
impriża tal-assigurazzjoni għandhom ikunu 
obbligati li jinfurmaw lill-klijent dwar in-
natura u l-ammont tar-rimunerazzjoni
tagħhom stess, qabel ma jsir il-bejgħ.

Or. de

Emenda 148
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex jittaffa l-kunflitt ta’ interess (31) Sabiex jittaffa l-kunflitt ta’ interess 
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bejn il-bejjiegħ u x-xerrej ta’ prodott tal-
assigurazzjoni, jeħtieġ li jiġi żgurat żvelar 
suffiċjenti tar-rimunerazzjoni tad-
distributuri tal-prodotti ta’ assigurazzjoni. 
Skont dan, għall-prodotti ta’ assigurazzjoni 
fuq il-ħajja, l-intermedjarju u l-impjegat 
tal-intermedjarju ta’ assigurazzjoni jew tal-
impriża tal-assigurazzjoni għandhom ikunu 
obbligati li jinfurmaw lill-klijent dwar ir-
rimunerazzjoni tagħhom stess, qabel ma 
jsir il-bejgħ. Għal prodotti oħra ta’ 
assigurazzjoni, soġġett għal perjodu ta’ 
tranżizzjoni ta’ ħames (5) snin, il-klijent 
għandu jiġi infurmat dwar id-dritt tiegħu 
li jitlob tali tagħrif, u dan it-tagħrif 
għandu jingħadda lill-klijent fuq talba
tiegħu.

bejn il-bejjiegħ u x-xerrej ta’ prodott tal-
assigurazzjoni, jeħtieġ li jiġi żgurat żvelar 
suffiċjenti tar-rimunerazzjoni tad-
distributuri tal-prodotti ta’ assigurazzjoni. 
Skont dan, għall-prodotti ta’ assigurazzjoni 
fuq il-ħajja, l-intermedjarju u l-impjegat 
tal-intermedjarju ta’ assigurazzjoni jew tal-
impriża tal-assigurazzjoni għandhom ikunu 
obbligati li jinfurmaw lill-klijent dwar ir-
rimunerazzjoni tagħhom stess, qabel ma 
jsir il-bejgħ u dejjem fuq talba, mingħajr 
ħlas.

Or. en

Emenda 149
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex jittaffa l-kunflitt ta’ interess 
bejn il-bejjiegħ u x-xerrej ta’ prodott tal-
assigurazzjoni, jeħtieġ li jiġi żgurat żvelar 
suffiċjenti tar-rimunerazzjoni tad-
distributuri tal-prodotti ta’ assigurazzjoni. 
Skont dan, għall-prodotti ta’ assigurazzjoni 
fuq il-ħajja, l-intermedjarju u l-impjegat 
tal-intermedjarju ta’ assigurazzjoni jew tal-
impriża tal-assigurazzjoni għandhom ikunu 
obbligati li jinfurmaw lill-klijent dwar ir-
rimunerazzjoni tagħhom stess, qabel ma 
jsir il-bejgħ. Għal prodotti oħra ta’ 
assigurazzjoni, soġġett għal perjodu ta’ 
tranżizzjoni ta’ ħames (5) snin, il-klijent 
għandu jiġi infurmat dwar id-dritt tiegħu 
li jitlob tali tagħrif, u dan it-tagħrif 
għandu jingħadda lill-klijent fuq talba 

(31) Sabiex jittaffa l-kunflitt ta’ interess 
bejn il-bejjiegħ u x-xerrej ta’ prodott tal-
assigurazzjoni, jeħtieġ li jiġi żgurat żvelar 
suffiċjenti tar-rimunerazzjoni tad-
distributuri tal-prodotti ta’ assigurazzjoni. 
Skont dan, għall-prodotti ta’ assigurazzjoni 
fuq il-ħajja, l-intermedjarju u l-impjegat 
tal-intermedjarju ta’ assigurazzjoni jew tal-
impriża tal-assigurazzjoni għandhom ikunu 
obbligati li jinfurmaw lill-klijent dwar ir-
rimunerazzjoni tagħhom stess, qabel ma 
jsir il-bejgħ. Għal prodotti oħra ta’ 
assigurazzjoni, soġġett għal perjodu ta’ 
tranżizzjoni ta’ ħames (5) snin, għandhom 
japplikaw l-istess regoli.
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tiegħu.

Or. en

Emenda 150
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex jittaffa l-kunflitt ta’ interess 
bejn il-bejjiegħ u x-xerrej ta’ prodott tal-
assigurazzjoni, jeħtieġ li jiġi żgurat żvelar
suffiċjenti tar-rimunerazzjoni tad-
distributuri tal-prodotti ta’ assigurazzjoni. 
Skont dan, għall-prodotti ta’ assigurazzjoni 
fuq il-ħajja, l-intermedjarju u l-impjegat 
tal-intermedjarju ta’ assigurazzjoni jew tal-
impriża tal-assigurazzjoni għandhom ikunu 
obbligati li jinfurmaw lill-klijent dwar ir-
rimunerazzjoni tagħhom stess, qabel ma 
jsir il-bejgħ. Għal prodotti oħra ta’ 
assigurazzjoni, soġġett għal perjodu ta’ 
tranżizzjoni ta’ ħames (5) snin, il-klijent 
għandu jiġi infurmat dwar id-dritt tiegħu li 
jitlob tali tagħrif, u dan it-tagħrif għandu 
jingħadda lill-klijent fuq talba tiegħu.

(31) Sabiex jittaffa l-kunflitt ta’ interess 
bejn il-bejjiegħ u x-xerrej ta’ prodott tal-
assigurazzjoni, jeħtieġ li jiġi żgurat żvelar
totali tar-rimunerazzjoni tad-distributuri 
tal-prodotti ta’ assigurazzjoni. Sabiex 
ikunu jistgħu jafdaw lil intermedjarju, il-
klijenti għandhom ikunu infurmati dwar 
kwalunkwe rabta possibbli bejn l-
intermedjarju u l-parti terza u kwalunkwe 
inċentiv finanzjarju – ukoll jekk il-klijent 
ma jitlobx tali tagħrif b’mod espliċitu.
Skont dan, għall-prodotti kollha ta’
investiment fl-assigurazzjoni, l-
intermedjarju u l-impjegat tal-intermedjarju 
ta’ assigurazzjoni jew tal-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom ikunu obbligati li 
jinfurmaw lill-klijent dwar ir-
rimunerazzjoni tagħhom stess, qabel ma 
jsir il-bejgħ. Għal prodotti oħra ta’ 
assigurazzjoni, soġġett għal perjodu ta’ 
tranżizzjoni ta’ tliet (3) snin, il-klijent 
għandu jiġi infurmat dwar id-dritt tiegħu li 
jitlob tali tagħrif, u dan it-tagħrif għandu 
jingħadda lill-klijent fuq talba tiegħu.

Or. en

Emenda 151
Antolín Sánchez Presedo
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Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex jittaffa l-kunflitt ta’ interess 
bejn il-bejjiegħ u x-xerrej ta’ prodott tal-
assigurazzjoni, jeħtieġ li jiġi żgurat żvelar 
suffiċjenti tar-rimunerazzjoni tad-
distributuri tal-prodotti ta’ assigurazzjoni. 
Skont dan, għall-prodotti ta’ assigurazzjoni 
fuq il-ħajja, l-intermedjarju u l-impjegat 
tal-intermedjarju ta’ assigurazzjoni jew tal-
impriża tal-assigurazzjoni għandhom ikunu 
obbligati li jinfurmaw lill-klijent dwar ir-
rimunerazzjoni tagħhom stess, qabel ma 
jsir il-bejgħ. Għal prodotti oħra ta’ 
assigurazzjoni, soġġett għal perjodu ta’ 
tranżizzjoni ta’ ħames (5) snin, il-klijent 
għandu jiġi infurmat dwar id-dritt tiegħu li 
jitlob tali tagħrif, u dan it-tagħrif għandu 
jingħadda lill-klijent fuq talba tiegħu.

(31) Sabiex jittaffa l-kunflitt ta’ interess 
bejn il-bejjiegħ u x-xerrej ta’ prodott tal-
assigurazzjoni, jeħtieġ li jiġi żgurat żvelar 
suffiċjenti tar-rimunerazzjoni tad-
distributuri tal-prodotti ta’ assigurazzjoni. 
Skont dan, għall-prodotti ta’ assigurazzjoni 
fuq il-ħajja, l-intermedjarju u l-impjegat 
tal-intermedjarju ta’ assigurazzjoni jew tal-
impriża tal-assigurazzjoni għandhom ikunu 
obbligati li jinfurmaw lill-klijent dwar ir-
rimunerazzjoni tagħhom stess, qabel ma 
jsir il-bejgħ. Għal prodotti oħra ta’ 
assigurazzjoni, il-klijent għandu jiġi 
infurmat dwar id-dritt tiegħu li jitlob tali 
tagħrif, u dan it-tagħrif għandu jingħadda 
lill-klijent.

Or. en

Emenda 152
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Sabiex jittaffa l-kunflitt ta’ interess 
bejn il-bejjiegħ u x-xerrej ta’ prodott tal-
assigurazzjoni, jeħtieġ li jiġi żgurat żvelar 
suffiċjenti tar-rimunerazzjoni tad-
distributuri tal-prodotti ta’ assigurazzjoni. 
Skont dan, għall-prodotti ta’ assigurazzjoni 
fuq il-ħajja, l-intermedjarju u l-impjegat 
tal-intermedjarju ta’ assigurazzjoni jew tal-
impriża tal-assigurazzjoni għandhom ikunu 
obbligati li jinfurmaw lill-klijent dwar ir-
rimunerazzjoni tagħhom stess, qabel ma 
jsir il-bejgħ. Għal prodotti oħra ta’ 
assigurazzjoni, soġġett għal perjodu ta’ 

(31) Sabiex jittaffa l-kunflitt ta’ interess 
bejn il-bejjiegħ u x-xerrej ta’ prodott tal-
assigurazzjoni, jeħtieġ li jiġi żgurat żvelar 
suffiċjenti tar-rimunerazzjoni tad-
distributuri tal-prodotti ta’ assigurazzjoni. 
Skont dan, għall-prodotti ta’ assigurazzjoni 
fuq il-ħajja, l-intermedjarju u l-impjegat 
tal-intermedjarju ta’ assigurazzjoni jew tal-
impriża tal-assigurazzjoni għandhom ikunu 
obbligati li jinfurmaw lill-klijent dwar ir-
rimunerazzjoni tagħhom stess, qabel ma 
jsir il-bejgħ. Għal prodotti oħra ta’ 
assigurazzjoni, il-klijent għandu jiġi 
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tranżizzjoni ta’ ħames (5) snin, il-klijent 
għandu jiġi infurmat dwar id-dritt tiegħu li 
jitlob tali tagħrif, u dan it-tagħrif għandu 
jingħadda lill-klijent fuq talba tiegħu.

infurmat dwar id-dritt tiegħu li jitlob tali 
tagħrif, u dan it-tagħrif għandu jingħadda 
lill-klijent fuq talba tiegħu.

Or. en

Emenda 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Sabiex klijent jiġi pprovdut b’tagħrif 
komparabbli dwar is-servizzi pprovduti ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni, 
irrispettivament jekk il-klijent jixtrix 
permezz ta’ intermedjarju jew direttament 
minn impriża tal-assigurazzjoni, u sabiex 
jiġi evitat it-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni 
billi l-impriżi tal-assigurazzjoni jkunu 
mħeġġa jbigħu direttament lill-klijenti flok 
permezz ta’ intermedjarji biex jevitaw 
dawk ir-rekwiżiti ta’ għoti ta’ tagħrif, l-
impriżi tal-assigurazzjoni għandhom ikunu 
obbligati wkoll li jipprovdu, lill-klijenti li 
jittrattaw magħhom direttament, tagħrif 
dwar ir-rimunerazzjoni li jirċievu l-istess 
impriżi għall-bejgħ ta’ prodotti ta’ 
assigurazzjoni fil-qasam tal-provvista ta’ 
servizz ta’ medjazzjoni.

(32) Sabiex klijent jiġi pprovdut b’tagħrif 
komparabbli dwar is-servizzi pprovduti ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni, 
irrispettivament jekk il-klijent jixtrix 
permezz ta’ intermedjarju jew direttament 
minn impriża tal-assigurazzjoni, u sabiex 
jiġi evitat it-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni 
billi l-impriżi tal-assigurazzjoni jkunu 
mħeġġa jbigħu direttament lill-klijenti flok 
permezz ta’ intermedjarji biex jevitaw 
dawk ir-rekwiżiti ta’ għoti ta’ tagħrif, l-
impriżi tal-assigurazzjoni għandhom ikunu 
obbligati wkoll li jipprovdu, lill-klijenti li 
jittrattaw magħhom direttament, tagħrif 
dwar ir-rimunerazzjoni li jirċievu l-istess 
impriżi għall-bejgħ ta’ prodotti ta’ 
assigurazzjoni fil-qasam tal-provvista ta’ 
servizz ta’ medjazzjoni.

Fejn l-ispiża tal-ħlasijiet u l-inċentivi ma  
tistax tkun aċċertata qabel ma ssir il-
konsulenza, allura għandu jkun żvelat il-
mod tal-kalkolu b’mod komprensiv, eżatt 
u li jinftiehem fid-dokumenti tas-servizzi 
ewlenin flimkien mal-ispiża totali 
aggregata u l-impatt ta’ dan fuq ir-
riżultati tal-konsulenza għandhom ikunu 
żvelati lill-klijent malajr kemm jista’ jkun 
wara dan. Fejn il-konsulenza dwar l-
investiment tingħata fuq bażi kontinwa, l-
iżvelar tal-ispiża tal-konsulenza dwar l-



PE504.392v01-00 34/158 AM\926837MT.doc

MT

investiment, inkluż l-inċentivi, għandu jsir 
fuq bażi perjodika u tal-anqas darba fis-
sena. Ir-rapport perjodiku għandu jiżvela 
l-inċentivi kollha li jkunu tħallsu jew li 
jkunu ġew riċevuti fil-perjodu preċedenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klijenti għandhom ikunu infurmati dwar l-ispiża totali tal-konsulenza dwar l-investiment, 
inkluż kemm il-ħlasijiet imħallsa direttament mill-klijent lill-intermedjarju, u kemm 
kwalunkwe ħlas, kummissjonijiet u benefiċċji monetarji mħallsa minn parti terza 
(“inċentivi”).  Dan l-iżvelar għandu jkun ipprovdut lill-klijent qabel ma ssir il-konsulenza 
dwar l-investiment. Dan l-iżvelar għandu japplika kemm jekk il-konsulenza ser tingħata fuq 
bażi indipendenti u kemm jekk le.

Emenda 154
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Sabiex klijent jiġi pprovdut b’tagħrif 
komparabbli dwar is-servizzi pprovduti ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni, 
irrispettivament jekk il-klijent jixtrix 
permezz ta’ intermedjarju jew direttament 
minn impriża tal-assigurazzjoni, u sabiex 
jiġi evitat it-tgħawwiġ tal-kompetizzjoni 
billi l-impriżi tal-assigurazzjoni jkunu 
mħeġġa jbigħu direttament lill-klijenti flok 
permezz ta’ intermedjarji biex jevitaw 
dawk ir-rekwiżiti ta’ għoti ta’ tagħrif, l-
impriżi tal-assigurazzjoni għandhom ikunu 
obbligati wkoll li jipprovdu, lill-klijenti li 
jittrattaw magħhom direttament, tagħrif 
dwar ir-rimunerazzjoni li jirċievu l-istess 
impriżi għall-bejgħ ta’ prodotti ta’ 
assigurazzjoni fil-qasam tal-provvista ta’ 
servizz ta’ medjazzjoni.

(32) Sabiex il-klijent ikun jista’ jagħmel 
għażla infurmata, għandu jiġi pprovdut 
tagħrif komparabbli dwar is-servizzi 
pprovduti ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, irrispettivament jekk il-
klijent jixtrix permezz ta’ intermedjarju 
jew direttament minn impriża tal-
assigurazzjoni, u sabiex jiġi evitat it-
tgħawwiġ tal-kompetizzjoni billi l-impriżi 
tal-assigurazzjoni jkunu mħeġġa jbigħu 
direttament lill-klijenti flok permezz ta’ 
intermedjarji biex jevitaw dawk ir-
rekwiżiti ta’ għoti ta’ tagħrif, l-impriżi tal-
assigurazzjoni għandhom ikunu obbligati 
wkoll li jipprovdu, lill-klijenti li jittrattaw 
magħhom direttament, tagħrif dwar ir-
rimunerazzjoni li jirċievu l-istess impriżi 
għall-bejgħ ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni 
fil-qasam tal-provvista ta’ servizz ta’ 
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medjazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija sabiex ikun hemm allinjament mal-MiFIID II

Emenda 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 32a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Kull persuna li tbigħ prodotti tal-
assigurazzjoni, li mhix il-manifattur tal-
prodott, għandha tipprovdi lill-investitur  
bl-imnut, f’dokument tas-servizz ewlieni 
separat, id-dettalji dwar il-kostijiet u s-
servizzi tagħhom skont din id-Direttiva u 
d-Direttiva [MiFID kif riformulata] kif 
ukoll tagħrif addizzjonali rilevanti 
meħtieġ sabiex l-investitur bl-imnut ikun 
jista’ jivvaluta l-adegwatezza tal-prodott 
tal-assigurazzjoni skont il-bżonnijiet 
tiegħu, li ma jistax jingħata mill-
manifattur tal-prodott ta’ investiment.

Or. en

Emenda 156
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 32b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32b) Ikun hemm benefiċċju għall-
konsumaturi jekk prodotti tal-
assigurazzjoni jinbigħu permezz ta’ 
diversi kanali u intermedjarji b’forom 
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differenti ta’ kooperazzjoni mal-impriżi 
tal-assigurazzjoni sakemm dawn ikollhom 
japplikaw l-istess regoli ta’ protezzjoni tal-
konsumaturi u t-trasparenza.

Or. en

Emenda 157
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Biex jiġu evitati każijiet ta’ bejgħ 
ħażin, jekk ikun meħtieġ, il-bejgħ ta’ 
prodotti tal-assigurazzjoni għandu jiġi 
akkumpanjat minn konsulenza ġenwina u 
professjonali.

(34) Biex jiġu evitati każijiet ta’ bejgħ 
ħażin, fejn issir konsulenza fil-bejgħ ta’ 
prodotti tal-assigurazzjoni, il-konsulent
għandu jaġixxi b’mod onest, professjonali, 
u fl-aqwa interess tal-klijenti tiegħu. Għal 
dawk l-impjegati li joffru konsulenza dwar 
jew li jbigħu prodotti ta’ investiment fl-
assigurazzjoni lil klijenti bl-imnut, l-Istati 
Membri għandhom jirrikjedu li l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u l-impriżi 
tal-assigurazzjoni jiżguraw li r-
rimunerazzjoni tagħhom mid-ditta ma 
taffettwax l-imparzjalità tal-impjegati biex 
jagħmlu rakkomandazzjoni xierqa jew 
bejgħ adegwat, jew jippreżentaw tagħrif 
f’format li jkun ġust, ċar u li mhux 
qarrieq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jieħdu azzjoni fuq il-prattiki ta’ rimunerazzjoni fid-ditti sabiex 
jipprevjenu r-riskji ta’ żbilanċ fil-konsulenza dwar u l-bejgħ ta’ strumenti finanzjarji lil 
klijenti. Skemi ta’ rimunerazzjoni, bħal bonusijiet tal-bejgħ sinifikanti marbuta ma’ strument 
finanzjarju speċifiku, ma għandhomx ikunu permessi fejn ikun hemm riskju li ditta ta’ 
investiment tirrakkomada jew tbigħ b’mod li mhux xieraq prodotti jew servizzi lil klijenti.
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Emenda 158
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Biex jiġu evitati każijiet ta’ bejgħ 
ħażin, jekk ikun meħtieġ, il-bejgħ ta’ 
prodotti tal-assigurazzjoni għandu jiġi 
akkumpanjat minn konsulenza ġenwina u 
professjonali.

(34) Biex jiġu evitati każijiet ta’ bejgħ 
ħażin, il-bejgħ ta’ prodotti tal-
assigurazzjoni għandu jiġi akkumpanjat 
minn konsulenza ġenwina u professjonali.

Or. en

Emenda 159
Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Biex jiġu evitati każijiet ta’ bejgħ 
ħażin, jekk ikun meħtieġ, il-bejgħ ta’ 
prodotti tal-assigurazzjoni għandu jiġi 
akkumpanjat minn konsulenza ġenwina u 
professjonali.

(34) Biex jiġu evitati każijiet ta’ bejgħ 
ħażin, jekk ikun meħtieġ, il-bejgħ ta’ 
prodotti tal-assigurazzjoni għandu jiġi 
akkumpanjat minn konsulenza ġenwina, 
ġusta u professjonali.

Or. en

Emenda 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Premessa 34a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34a) L-Istati Membri għandhom 
jirrikjedu li politiki ta’ rimunerazzjoni ta’ 
intermedjarji tal-assigurazzjoni u impriżi 
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ta’ assigurazzjoni b’rabta mal-impjegati 
tagħhom jew rappreżentanti ma jxekklux 
l-abilità li tittieħed azzjoni fl-aqwa 
interessi tal-konsumaturi. Għal dawk l-
impjegati li jipprovdu konsulenza dwar 
jew li jbigħu prodotti ta’ investiment fl-
assigurazzjoni lil klijenti, l-Istati Membri 
għandhom jirrikjedu li l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u l-impriżi tal-
assigurazzjoni jiżguraw li r-
rimunerazzjoni tagħhom mid-ditta ma 
taffettwax l-imparzjalità tal-impjegati biex 
jagħmlu rakkomandazzjoni xierqa jew 
bejgħ adegwat, jew jippreżentaw tagħrif 
f’format li huwa ġust, ċar u li mhux 
qarrieq. Ir-rimunerazzjoni f’tali 
sitwazzjonijiet ma għandhiex tkun 
dipendenti biss fuq miri ta’ bejgħ jew il-
profitt għad-ditta minn prodott speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skemi ta’ rimunerazzjoni, bħal bonusijiet tal-bejgħ sinifikanti marbuta ma’ prodott ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni speċifiku, ma għandhomx ikunu permessi fejn ikun hemm riskju 
li ditta ta’ investiment tirrakkomada jew tbigħ b’mod li mhux xieraq prodotti jew servizzi lil 
klijenti.

Emenda 161
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Minħabba d-dipendenza dejjem tikber 
tal-konsumaturi fuq ir-
rakkomandazzjonijiet personali, jixraq li 
tiġi inkluża definizzjoni tal-konsulenza. 
Qabel ma tingħata konsulenza, l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jivverifikaw il-
ħtiġijiet, id-domandi u l-qagħda finanzjarja 
tal-klijent. Jekk l-intermedjarju jiddikjara li 

(36) Minħabba d-dipendenza dejjem tikber 
tal-konsumaturi fuq ir-
rakkomandazzjonijiet personali, jixraq li 
tiġi inkluża definizzjoni tal-konsulenza. Il-
kwalità tal-konsulenza hija kruċjali u kull 
parir għandu jissodisfa l-karatteristiċi 
personali tal-klijent. Qabel ma tingħata 
konsulenza, l-intermedjarju jew l-impriża 
tal-assigurazzjoni għandhom jivverifikaw 
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jkun qed jagħti parir fuq prodotti minn 
firxa wiesgħa ta’ impriżi tal-assigurazzjoni, 
għandu jwettaq analiżi ġust u f’firxa 
suffiċjentement wiesgħa  tal-prodotti
disponibbli fis-suq. Barra minn hekk , l-
intermedjarji kollha tal-assigurazzjoni u l-
impriżi kollha tal-assigurazzjoni
għandhom jispjegaw ir-raġunijiet li jsostnu 
l-parir tagħhom.

il-ħtiġijiet, l-aspettattivi u l-qagħda 
finanzjarja tal-klijent. Jekk l-intermedjarju 
jiddikjara li jkun qed jagħti parir fuq 
prodotti minn firxa wiesgħa ta’ impriżi tal-
assigurazzjoni, għandu jwettaq analiżi ġust 
u f’firxa wiesgħa ta’ numru
suffiċjentement kbir ta’ prodotti tal-
assigurazzjoni disponibbli fis-suq. Barra 
minn hekk, l-intermedjarji kollha tal-
assigurazzjoni u l-impriżi kollha tal-
assigurazzjoni  għandhom jispjegaw ir-
raġunijiet li jsostnu l-parir tagħhom u 
jirrakkomandaw prodotti tal-
assigurazzjoni xierqa skont il-preferenzi, 
il-bżonnijiet, is-sitwazzjoni finanzjarja u 
ċ-ċirkostanzi personali tal-klijenti.

Or. en

Emenda 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Qabel ma jiġi ffirmat kuntratt, inkluż 
fil-każ ta’ bejgħ li jsir mingħajr 
konsulenza, il-klijent għandu jingħata t-
tagħrif relevanti dwar il-prodott ta’ 
assigurazzjoni, sabiex il-klijent ikun jista’ 
jieħu deċiżjoni infurmata. L-intermedjarju 
tal-assigurazzjoni għandu jkun kapaċi li
jispjega lill-konsumatur l-elementi ewlenin 
tal-prodotti tal-assigurazzjoni li jbigħ.

(37) Qabel ma jiġi ffirmat kuntratt, inkluż 
fil-każ ta’ bejgħ li jsir mingħajr 
konsulenza, il-klijent għandu jingħata t-
tagħrif relevanti dwar il-prodott ta’ 
assigurazzjoni, sabiex il-klijent ikun jista’ 
jieħu deċiżjoni infurmata. L-intermedjarju 
tal-assigurazzjoni għandu jispjega lill-
konsumatur l-elementi ewlenin tal-prodotti 
tal-assigurazzjoni li jbigħ u għalhekk il-
persunal tiegħu għandu jingħata riżorsi u 
żmien xierqa biex jagħmel dan.

Or. en

Emenda 163
Sven Giegold
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f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Qabel ma jiġi ffirmat kuntratt, inkluż 
fil-każ ta’ bejgħ li jsir mingħajr 
konsulenza, il-klijent għandu jingħata t-
tagħrif relevanti dwar il-prodott ta’ 
assigurazzjoni, sabiex il-klijent ikun jista’ 
jieħu deċiżjoni infurmata. L-intermedjarju 
tal-assigurazzjoni għandu jkun kapaċi li
jispjega lill-konsumatur l-elementi ewlenin 
tal-prodotti tal-assigurazzjoni li jbigħ.

(37) Qabel ma jiġi ffirmat kuntratt, inkluż 
fil-każ ta’ bejgħ li jsir mingħajr 
konsulenza, il-klijent għandu jingħata t-
tagħrif relevanti dwar il-prodott ta’ 
assigurazzjoni, sabiex il-klijent ikun jista’ 
jieħu deċiżjoni infurmata. L-intermedjarju 
tal-assigurazzjoni għandu jispjega lill-
konsumatur l-elementi ewlenin tal-prodotti 
tal-assigurazzjoni li jbigħ.

Or. en

Emenda 164
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Din id-Direttiva għandha tispeċifika l-
obbligi  minimi  li l-impriżi tal-
assigurazzjoni u  l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni għandu jkollhom fil-
provvista ta’ tagħrif  lill-klijenti. F’dan il-
qasam, Stat Membru  għandu jkun 
kapaċi, f’dan il-qasam,  iżomm jew jadotta 
dispożizzjonijiet aktar stretti li jistgħu jiġu 
imposti fuq intermedjarji tal-assigurazzjoni 
u fuq impriżi tal-assigurazzjoni

indipendentement mid-dispożizzjonijiet 
tal-Istat Membru tad-domiċilju tagħhom   
fejn ikunu qed iwettqu attivitajiet ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni  fit-
territorju tagħhom, sakemm tali 
dispożizzjonijiet aktar stretti  jikkonformaw 
mal-liġi tal- Unjoni  , inkluża d-
Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 

(40) Din id-Direttiva għandha tispeċifika l-
obbligi minimi għall-impriżi tal-
assigurazzjoni u  l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni . Stat Membru għandu jkun 
kapaċi jżomm jew jadotta dispożizzjonijiet 
aktar stretti li jistgħu jiġu imposti fuq 
intermedjarji tal-assigurazzjoni u fuq 
impriżi tal-assigurazzjoni. Dawn id-
dispożizzjonijiet aktar stretti għandhom
jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni.
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Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta’ Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali 
ta’ servizzi ta’ soċjetà ta’ informazzjoni, 
b’mod partikolari kummerċ elettroniku, 
fis-Suq Intern (Direttiva dwar il-kummerċ 
elettroniku). Stat Membru li jipproponi li 
japplika, u li fil-fatt japplika, 
dispożizzjonijiet li jirregolaw lill-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u l-bejgħ 
tal-prodotti ta’ assigurazzjoni apparti 
dawk id-dispożizzjonijiet diġà stipulati 
f’din id-Direttiva, għandhom jiżguraw li l-
piż amministrattiv li jitnissel minn dawk 
id-dispożizzjonijiet ikun proporzjonali 
għall-ħarsien tal-konsumaturi. Fl-interess 
tal-ħarsien tal-konsumaturi, u sabiex jiġi 
evitat il-bejgħ ħażin tal-prodotti ta’ 
assigurazzjoni, l-Istati Membri għandu 
jkollhom il-permess li japplikaw, b’mod 
eċċezzjonali, ir-rekwiżiti aktar stretti fuq 
tali intermedjarji tal-assigurazzjoni li 
jwettqu medjazzjoni fl-assigurazzjoni fuq 
bażi anċillari, jekk iqisu li dan ikun 
meħtieġ u proporzjonali.

Or. en

Emenda 165
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Din id-Direttiva għandha tispeċifika l-
obbligi  minimi  li l-impriżi tal-
assigurazzjoni u  l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni għandu jkollhom fil-
provvista ta’ tagħrif  lill-klijenti. F’dan il-
qasam,  Stat Membru  għandu jkun 
kapaċi, f’dan il-qasam,  iżomm jew jadotta 
dispożizzjonijiet aktar stretti li jistgħu jiġu 
imposti fuq intermedjarji tal-assigurazzjoni 
u fuq impriżi tal-assigurazzjoni

indipendentement mid-dispożizzjonijiet 

(40) Din id-Direttiva għandha tispeċifika l-
obbligi minimi għall-impriżi tal-
assigurazzjoni u l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni . Stat Membru għandu jkun 
kapaċi jżomm jew jadotta dispożizzjonijiet 
aktar stretti li jistgħu jiġu imposti fuq 
intermedjarji tal-assigurazzjoni u fuq 
impriżi tal-assigurazzjoni. Tali 
dispożizzjonijiet aktar stretti għandhom
jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni, inkluża 
d-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
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tal-Istat Membru tad-domiċilju tagħhom   
fejn ikunu qed iwettqu attivitajiet ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni  fit-
territorju tagħhom, sakemm tali 
dispożizzjonijiet aktar stretti
jikkonformaw mal-liġi tal- Unjoni , 
inkluża d-Direttiva 2000/31/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta’ Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali 
ta’ servizzi ta’ soċjetà ta’ informazzjoni,
b’mod partikolari kummerċ elettroniku, fis-
Suq Intern (Direttiva dwar il-kummerċ 
elettroniku). Stat Membru li jipproponi li 
japplika, u li fil-fatt japplika, 
dispożizzjonijiet li jirregolaw lill-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u l-bejgħ 
tal-prodotti ta’ assigurazzjoni apparti 
dawk id-dispożizzjonijiet diġà stipulati 
f’din id-Direttiva, għandhom jiżguraw li l-
piż amministrattiv li jitnissel minn dawk 
id-dispożizzjonijiet ikun proporzjonali 
għall-ħarsien tal-konsumaturi. Fl-interess 
tal-ħarsien tal-konsumaturi, u sabiex jiġi 
evitat il-bejgħ ħażin tal-prodotti ta’ 
assigurazzjoni, l-Istati Membri għandu 
jkollhom il-permess li japplikaw, b’mod 
eċċezzjonali, ir-rekwiżiti aktar stretti fuq 
tali intermedjarji tal-assigurazzjoni li 
jwettqu medjazzjoni fl-assigurazzjoni fuq 
bażi anċillari, jekk iqisu li dan ikun 
meħtieġ u proporzjonali.

Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta’ Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali 
ta’ servizzi ta’ soċjetà ta’ informazzjoni, 
b’mod partikolari kummerċ elettroniku, fis-
Suq Intern (Direttiva dwar il-kummerċ 
elettroniku).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aħna nappoġġjaw ir-rikonoxximent tal-prinċipju li l-Istati Membri jistgħu japplikaw 
dispożizzjonijiet addizzjonali ma’ dawk stabbiliti f’din id-Direttiva. B’mod ċar, dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni. Madankollu, ma nħossux li 
huwa neċessarju li terġa’ tissemma l-liġi tal-Unjoni f’din id-Direttiva għax dan jista’ jwassal 
għal inkonsistenza u konfużjoni.

Emenda 166
Catherine Stihler
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Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Din id-Direttiva għandha tispeċifika l-
obbligi  minimi  li l-impriżi tal-
assigurazzjoni u  l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni għandu jkollhom fil-
provvista ta’ tagħrif  lill-klijenti. F’dan il-
qasam,  Stat Membru  għandu jkun 
kapaċi, f’dan il-qasam,  iżomm jew jadotta 
dispożizzjonijiet aktar stretti li jistgħu jiġu 
imposti fuq intermedjarji tal-
assigurazzjoni u fuq impriżi tal-
assigurazzjoni  indipendentement mid-
dispożizzjonijiet tal-Istat Membru tad-
domiċilju tagħhom  fejn ikunu qed 
iwettqu attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni  fit-territorju tagħhom, 
sakemm tali dispożizzjonijiet aktar stretti
jikkonformaw mal-liġi tal- Unjoni , 
inkluża d-Direttiva 2000/31/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta’ Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali 
ta’ servizzi ta’ soċjetà ta’ informazzjoni, 
b’mod partikolari kummerċ elettroniku, fis-
Suq Intern (Direttiva dwar il-kummerċ 
elettroniku). Stat Membru li jipproponi li 
japplika, u li fil-fatt japplika, 
dispożizzjonijiet li jirregolaw lill-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u l-bejgħ 
tal-prodotti ta’ assigurazzjoni apparti dawk 
id-dispożizzjonijiet diġà stipulati f’din id-
Direttiva, għandhom jiżguraw li l-piż 
amministrattiv li jitnissel minn dawk id-
dispożizzjonijiet ikun proporzjonali għall-
ħarsien tal-konsumaturi. Fl-interess tal-
ħarsien tal-konsumaturi, u sabiex jiġi evitat 
il-bejgħ ħażin tal-prodotti ta’ 
assigurazzjoni, l-Istati Membri għandu 
jkollhom il-permess li japplikaw, b’mod 
eċċezzjonali, ir-rekwiżiti aktar stretti fuq 
tali intermedjarji tal-assigurazzjoni li 
jwettqu medjazzjoni fl-assigurazzjoni fuq 
bażi anċillari, jekk iqisu li dan ikun 
meħtieġ u proporzjonali.

(40) Din id-Direttiva għandha tispeċifika l-
obbligi minimi li l-impriżi tal-
assigurazzjoni u l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni għandu jkollhom fil-
provvista ta’ tagħrif lill-klijenti. F’dan il-
qasam, Stat Membru għandu jkun kapaċi
jżomm jew jadotta dispożizzjonijiet aktar 
stretti li jistgħu jiġu imposti fuq 
intermedjarji tal-assigurazzjoni u fuq 
impriżi tal-assigurazzjoni
indipendentement mid-dispożizzjonijiet 
tal-Istat Membru tad-domiċilju tagħhom
fejn ikunu qed iwettqu attivitajiet ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni  fit-territorju 
tagħhom, sakemm tali dispożizzjonijiet 
aktar stretti  jikkonformaw mal-liġi tal-
Unjoni, inkluża d-Direttiva 2000/31/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta’ Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali 
ta’ servizzi ta’ soċjetà ta’ informazzjoni, 
b’mod partikolari kummerċ elettroniku, fis-
Suq Intern (Direttiva dwar il-kummerċ 
elettroniku). Stat Membru li jipproponi li 
japplika, u li fil-fatt japplika, 
dispożizzjonijiet li jirregolaw lill-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u l-bejgħ 
tal-prodotti ta’ assigurazzjoni apparti dawk 
id-dispożizzjonijiet diġà stipulati f’din id-
Direttiva, għandhom jiżguraw li l-piż 
amministrattiv li jitnissel minn dawk id-
dispożizzjonijiet ikun proporzjonali għall-
ħarsien tal-konsumaturi. Fl-interess tal-
ħarsien tal-konsumaturi, u sabiex jiġi evitat 
il-bejgħ ħażin tal-prodotti ta’ 
assigurazzjoni, l-Istati Membri għandu 
jkollhom il-permess li japplikaw ir-
rekwiżiti aktar stretti fuq tali intermedjarji 
tal-assigurazzjoni li jwettqu medjazzjoni fl-
assigurazzjoni fuq bażi anċillari, jekk iqisu 
li dan ikun meħtieġ u proporzjonali.
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Or. en

Emenda 167
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Il-prattiki ta’ bejgħ inkroċjat huma 
strateġija komuni għall-fornituri ta’ 
servizzi finanzjarji bl-imnut madwar fl-
Unjoni. Jistgħu jipprovdu benefiċċji għall-
konsumaturi, iżda jistgħu wkoll 
jirrappreżentaw prattiki fejn l-interess tal-
konsumaturi ma jitqiesx kif xieraq. 
Ngħidu aħna, ċerti forom ta’ prattiki ta’ 
bejgħ inkroċjat jew prodotti, 
speċifikament prattiki ta’ "bejgħ abbinat" 
fejn żewġ servizzi finanzjarji jew aktar 
jinbiegħu flimkien f’pakkett, u fejn mill-
anqas wieħed minn dawk is-servizzi jew 
prodotti ma jkunx disponibbli b’mod 
separat, jistgħu jgħawġu l-kompetizzjoni u 
jolqtu ħażin il-mobbiltà tal-konsumaturi, 
kif ukoll l-abbiltà tagħhom li jagħmlu 
għażliet informati. Eżempju ta’ prattiki ta’ 
bejgħ abbinat jista’ jkun il-ftuħ meħtieġ 
ta’ kontijiet kurrenti meta jiġi pprovdut 
servizz ta’ assigurazzjoni lil konsumatur 
sabiex dan ikun jista’ jħallas il-primjums; 
jew inkella, eżempju ieħor huwa l-iffirmar 
meħtieġ ta’ kuntratt tal-assigurazzjoni ta’ 
vettura bil-mutur fejn jiġi pprovdut 
kreditu għall-konsumatur lil konsumatur 
sabiex ikun jista’ jassigura l-karozza 
mixtrija bis-self. Filwaqt li prattiki ta’ 
gruppar (bundling), fejn żewġ servizzi 
finanzjarji jew aktar jinbiegħu flimkien 
f’pakkett, iżda kull servizz minnhom jista’ 
wkoll jinxtara b’mod separat, jistgħu 
wkoll jgħawġu l-kompetizzjoni u jolqtu 
ħażin il-mobbiltà tal-klijenti u l-abbiltà 
tagħhom li jagħmlu għażliet informati, 
tal-anqas iħallu l-għażla ħielsa lill-klijent, 

(41) Il-prattiki ta’ bejgħ inkroċjat huma 
strateġija komuni u jistgħu jkunu xierqa
għall-fornituri ta’ servizzi finanzjarji bl-
imnut madwar fl-Unjoni.. L-użu ta’ prattiki 
ta’ bejgħ abbinat u inkroċjat, fejn żewġ 
servizzi finanzjarji jew aktar jew prodotti
jinbiegħu flimkien f’pakkett, għandu jiġi 
vvalutat bir-reqqa sabiex jitħeġġew il-
kompetizzjoni u l-għażla ħielsa tal-
konsumatur.
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u jistgħu għalhekk ikunu inqas ta’ riskju 
għall-konformità tal-intermedjarji tal-
assigurazzjoni mal-obbligi tagħhom skont 
din id-Direttiva. L-użu ta’ tali prattiki
għandu jiġi vvalutat bir-reqqa sabiex 
jitħeġġew il-kompetizzjoni u l-għażla 
ħielsa tal-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bejgħ inkroċjat ta’ prodotti tal-assigurazzjoni ma’ prodotti oħra jibbenefika lill-konsumaturi, 
bħal għażla żejda u ffrankar fl-ispejjeż totali.

Emenda 168
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Il-prattiki ta’ bejgħ inkroċjat huma 
strateġija komuni għall-fornituri ta’ 
servizzi finanzjarji bl-imnut madwar fl-
Unjoni. Jistgħu jipprovdu benefiċċji għall-
konsumaturi, iżda jistgħu wkoll 
jirrappreżentaw prattiki fejn l-interess tal-
konsumaturi ma jitqiesx kif xieraq. Ngħidu 
aħna, ċerti forom ta’ prattiki ta’ bejgħ 
inkroċjat jew prodotti, speċifikament 
prattiki ta’ "bejgħ abbinat" fejn żewġ 
servizzi finanzjarji jew aktar jinbiegħu 
flimkien f’pakkett, u fejn mill-anqas 
wieħed minn dawk is-servizzi jew prodotti
ma jkunx disponibbli b’mod separat, 
jistgħu jgħawġu l-kompetizzjoni u jolqtu 
ħażin il-mobbiltà tal-konsumaturi, kif ukoll 
l-abbiltà tagħhom li jagħmlu għażliet 
informati. Eżempju ta’ prattiki ta’ bejgħ 
abbinat jista’ jkun il-ftuħ meħtieġ ta’ 
kontijiet kurrenti meta jiġi pprovdut servizz 
ta’ assigurazzjoni lil konsumatur sabiex 
dan ikun jista’ jħallas il-primjums; jew 
inkella, eżempju ieħor huwa l-iffirmar 

(41) Il-prattiki ta’ bejgħ inkroċjat huma 
strateġija komuni għall-fornituri ta’ 
servizzi finanzjarji bl-imnut madwar fl-
Unjoni. Jistgħu jipprovdu benefiċċji għall-
konsumaturi, iżda jistgħu wkoll 
jirrappreżentaw prattiki fejn l-interess tal-
konsumaturi ma jitqiesx kif xieraq. Ngħidu 
aħna, ċerti forom ta’ prattiki ta’ bejgħ 
inkroċjat jew prodotti, speċifikament 
prattiki ta’ "bejgħ abbinat" fejn servizz jew 
prodott tal-assigurazzjoni jinbiegħu 
flimkien f’pakkett ma’ servizz jew prodott 
finanzjarju ieħor u s-servizz jew il-prodott 
finanzjarju prinċipali ta’ dak il-pakkett 
ma jkunx disponibbli b’mod separat, 
jistgħu jgħawġu l-kompetizzjoni u jolqtu 
ħażin il-mobbiltà tal-konsumaturi, kif ukoll 
l-abbiltà tagħhom li jagħmlu għażliet 
informati. Eżempju ta’ prattiki ta’ bejgħ 
abbinat jista’ jkun il-ftuħ meħtieġ ta’ 
kontijiet kurrenti meta jiġi pprovdut servizz 
ta’ assigurazzjoni lil konsumatur sabiex 
dan ikun jista’ jħallas il-primjums; jew 
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meħtieġ ta’ kuntratt tal-assigurazzjoni ta’ 
vettura bil-mutur fejn jiġi pprovdut kreditu 
għall-konsumatur lil konsumatur sabiex 
ikun jista’ jassigura l-karozza mixtrija bis-
self. Filwaqt li prattiki ta’ gruppar
(bundling), fejn żewġ servizzi finanzjarji 
jew aktar jinbiegħu flimkien f’pakkett, 
iżda kull servizz minnhom jista’ wkoll 
jinxtara b’mod separat, jistgħu wkoll 
jgħawġu l-kompetizzjoni u jolqtu ħażin il-
mobbiltà tal-klijenti u l-abbiltà tagħhom li 
jagħmlu għażliet informati, tal-anqas iħallu 
l-għażla ħielsa lill-klijent, u jistgħu 
għalhekk ikunu inqas ta’ riskju għall-
konformità tal-intermedjarji tal-
assigurazzjoni mal-obbligi tagħhom skont 
din id-Direttiva. L-użu ta’ tali prattiki 
għandu jiġi vvalutat bir-reqqa sabiex 
jitħeġġew il-kompetizzjoni u l-għażla 
ħielsa tal-konsumatur.

inkella, eżempju ieħor huwa l-iffirmar 
meħtieġ ta’ kuntratt tal-assigurazzjoni ta’ 
vettura bil-mutur fejn jiġi pprovdut kreditu 
għall-konsumatur lil konsumatur sabiex 
ikun jista’ jassigura l-karozza mixtrija bis-
self. Filwaqt li prattiki ta’ gruppar
(bundling), fejn servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni jinbiegħu flimkien f’pakkett
ma’ servizz jew prodott finanzjarju ieħor, 
iżda s-servizz jew il-prodott finanzjarju 
prinċipali ta’ dak il-pakkett jista’ wkoll 
jinxtara b’mod separat, jistgħu wkoll 
jgħawġu l-kompetizzjoni u jolqtu ħażin il-
mobbiltà tal-klijenti u l-abbiltà tagħhom li 
jagħmlu għażliet informati, tal-anqas iħallu 
l-għażla ħielsa lill-klijent, u jistgħu 
għalhekk ikunu inqas ta’ riskju għall-
konformità tal-intermedjarji tal-
assigurazzjoni mal-obbligi tagħhom skont 
din id-Direttiva. L-użu ta’ tali prattiki 
għandu jiġi vvalutat bir-reqqa sabiex 
jitħeġġew il-kompetizzjoni u l-għażla 
ħielsa tal-konsumatur. L-offerta ta’ polza 
tal-assigurazzjoni komprensiva, 
pereżemepju assigurazzjoni kontra n-
nirien li tkopri telf minħabba katastrofi 
naturali wkoll, mhix prattika ta’ bejgħ 
ikroċjat. Polza bħal din tipprovdi lill-
konsumaturi protezzjoni estesiva ta’ 
assigurazzjoni. Din id-Direttiva tirregola 
l-bejgħ inkroċjat ta’ prodotti finanzjarji. 
Id-Direttiva 2005/29/KE dwar Prattiċi 
Kummerċjali Żleali tibqa’ applikabbli 
għal prattiki ta’ bejgħ inkroċjat ta’ 
servizzi jew prodotti finanzjarji ma’ 
servizzi jew prodotti mhux finanzjarji.

Or. en

Emenda 169
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 41
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Il-prattiki ta’ bejgħ inkroċjat huma 
strateġija komuni għall-fornituri ta’ 
servizzi finanzjarji bl-imnut madwar fl-
Unjoni. Jistgħu jipprovdu benefiċċji għall-
konsumaturi, iżda jistgħu wkoll
jirrappreżentaw prattiki fejn l-interess tal-
konsumaturi ma jitqiesx kif xieraq. Ngħidu 
aħna, ċerti forom ta’ prattiki ta’ bejgħ 
inkroċjat jew prodotti, speċifikament
prattiki ta’ "bejgħ abbinat" fejn żewġ 
servizzi finanzjarji jew aktar jinbiegħu 
flimkien f’pakkett, u fejn mill-anqas 
wieħed minn dawk is-servizzi jew prodotti 
ma jkunx disponibbli b’mod separat, 
jistgħu jgħawġu l-kompetizzjoni u jolqtu 
ħażin il-mobbiltà tal-konsumaturi, kif ukoll 
l-abbiltà tagħhom li jagħmlu għażliet 
informati. Eżempju ta’ prattiki ta’ bejgħ 
abbinat jista’ jkun il-ftuħ meħtieġ ta’ 
kontijiet kurrenti meta jiġi pprovdut servizz 
ta’ assigurazzjoni lil konsumatur sabiex 
dan ikun jista’ jħallas il-primjums; jew 
inkella, eżempju ieħor huwa l-iffirmar 
meħtieġ ta’ kuntratt tal-assigurazzjoni ta’ 
vettura bil-mutur fejn jiġi pprovdut kreditu 
għall-konsumatur lil konsumatur sabiex 
ikun jista’ jassigura l-karozza mixtrija bis-
self. Filwaqt li prattiki ta’ gruppar
(bundling), fejn żewġ servizzi finanzjarji 
jew aktar jinbiegħu flimkien f’pakkett, iżda 
kull servizz minnhom jista’ wkoll jinxtara 
b’mod separat, jistgħu wkoll jgħawġu l-
kompetizzjoni u jolqtu ħażin il-mobbiltà 
tal-klijenti u l-abbiltà tagħhom li jagħmlu 
għażliet informati, tal-anqas iħallu l-għażla 
ħielsa lill-klijent, u jistgħu għalhekk ikunu 
inqas ta’ riskju għall-konformità tal-
intermedjarji tal-assigurazzjoni mal-obbligi 
tagħhom skont din id-Direttiva. L-użu ta’ 
tali prattiki għandu jiġi vvalutat bir-reqqa 
sabiex jitħeġġew il-kompetizzjoni u l-
għażla ħielsa tal-konsumatur.

(41) Il-prattiki ta’ bejgħ inkroċjat huma 
strateġija komuni għall-fornituri ta’ 
servizzi finanzjarji bl-imnut madwar fl-
Unjoni. Jistgħu jirrappreżentaw prattiki 
fejn l-interess tal-konsumaturi ma jitqiesx 
kif xieraq. Ngħidu aħna, ċerti forom ta’ 
prattiki ta’ bejgħ inkroċjat jew prodotti, 
speċifikament prodotti abbinati fejn żewġ 
servizzi finanzjarji jew aktar jinbiegħu 
flimkien f’pakkett, u fejn mill-anqas 
wieħed minn dawk is-servizzi jew prodotti 
ma jkunx disponibbli b’mod separat, 
jistgħu jgħawġu l-kompetizzjoni u jolqtu 
ħażin il-mobbiltà tal-konsumaturi, kif ukoll 
l-abbiltà tagħhom li jagħmlu għażliet 
informati. Eżempju ta’ prattiki ta’ bejgħ 
abbinat jista’ jkun il-ftuħ meħtieġ ta’ 
kontijiet kurrenti meta jiġi pprovdut servizz 
ta’ assigurazzjoni lil konsumatur sabiex 
dan ikun jista’ jħallas il-primjums; jew 
inkella, eżempju ieħor huwa l-iffirmar 
meħtieġ ta’ kuntratt tal-assigurazzjoni ta’ 
vettura bil-mutur fejn jiġi pprovdut kreditu 
għall-konsumatur lil konsumatur sabiex 
ikun jista’ jassigura l-karozza mixtrija bis-
self. Filwaqt li prattiki ta’ gruppar
(bundling), fejn żewġ servizzi finanzjarji 
jew aktar jinbiegħu flimkien f’pakkett, iżda 
kull servizz minnhom jista’ wkoll jinxtara 
b’mod separat, jistgħu wkoll jgħawġu l-
kompetizzjoni u jolqtu ħażin il-mobbiltà 
tal-klijenti u l-abbiltà tagħhom li jagħmlu 
għażliet informati, tal-anqas iħallu l-għażla 
ħielsa lill-klijent, u jistgħu għalhekk ikunu 
inqas ta’ riskju għall-konformità tal-
intermedjarji tal-assigurazzjoni mal-obbligi 
tagħhom skont din id-Direttiva. L-użu ta’ 
tali prattiki għandu jiġi vvalutat bir-reqqa 
sabiex jitħeġġew il-kompetizzjoni u l-
għażla ħielsa tal-konsumatur.

Or. en
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Emenda 170
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Il-kuntratti tal-assigurazzjoni li 
jinvolvu investimenti ta’ sikwit isiru 
disponibbli għall-klijenti bħala alternattivi 
jew sostituti potenzjali għall-prodotti ta’ 
investiment soġġetti għad-Direttiva 
[MiFID II]. Sabiex jingħata ħarsien 
konsistenti tal-investituri, u sabiex jiġi 
evitat ir-riskju tal-arbitraġġ regolatorju, 
huwa importanti li l-prodotti ta’ 
investiment bl-imnut (prodotti tal-
investimenti tal-assigurazzjoni kif 
iddefiniti fir-Regolament dwar dokumenti 
ewlenin ta’ informazzjoni għall-prodotti ta’ 
investiment) ikunu soġġetti għall-istess 
standards ta’ kondotta tal-operazzjonijiet: 
dawn jinkludu l-provvista ta’ tagħrif 
xieraq, rekwiżiti għall-adegwatezza tal-
konsulenza, restrizzjonijiet fuq l-inċentivi, 
kif ukoll rekwiżiti għall-ġestjoni tal-
kunflitti ta’ interess, u fil-każ ta’ 
konsulenti indipendenti, restrizzjonijiet 
fuq il-forma ta’ rimunerazzjoni. L-
Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq
(AETS) u l-Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol
(AEAPX) għandhom jaħdmu id f’id biex 
jiksbu kemm jista’ jkun konsistenza fl-
istandards ta’ kondotta tal-operazzjonijiet 
tagħhom, għall-prodotti ta’ investiment bl-
imnut li jkunu soġġetti jew għal [MiFID II] 
jew għal din id-Direttiva, permezz ta’ 
linjigwida. Għall-prodotti ta’ investiment 
fl-assigurazzjoni, l-istandards ta’ din id-
Direttiva li huma applikabbli għall-
kuntratti kollha tal-assigurazzjoni (il-
Kapitolu VII ta’ din id-Direttiva), kif ukoll 
l-istandards imsaħħa għall-prodotti ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni, huma 

(42) Il-kuntratti tal-assigurazzjoni li 
jinvolvu investimenti ta’ sikwit isiru 
disponibbli għall-klijenti bħala alternattivi 
jew sostituti potenzjali għall-prodotti ta’ 
investiment soġġetti għad-Direttiva 
[MiFID II]. Sabiex jingħata ħarsien 
konsistenti tal-investituri, u sabiex jiġi 
evitat ir-riskju tal-arbitraġġ regolatorju, 
huwa importanti li l-prodotti ta’ 
investiment bl-imnut (prodotti tal-
investimenti tal-assigurazzjoni kif 
iddefiniti fir-Regolament dwar dokumenti 
ewlenin ta’ informazzjoni għall-prodotti ta’ 
investiment) ikunu soġġetti għall-istess 
standards ta’ kondotta tal-operazzjonijiet: 
dawn jinkludu l-provvista ta’ tagħrif 
xieraq, rekwiżiti għall-adegwatezza tal-
konsulenza, restrizzjonijiet fuq l-inċentivi, 
kif ukoll rekwiżiti għall-ġestjoni tal-
kunflitti ta’ interess, aktar restrizzjonijiet 
fuq rimunerazzjoni. L-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq (AETS) u l-Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet 
tax-Xogħol (AEAPX) għandhom jaħdmu 
id f’id biex jiksbu kemm jista’ jkun 
konsistenza fl-istandards ta’ kondotta tal-
operazzjonijiet tagħhom, għall-prodotti ta’ 
investiment bl-imnut li jkunu soġġetti jew 
għal [MiFID II] jew għal din id-Direttiva, 
permezz ta’ linjigwida. Il-punti speċifiċi 
ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni mhux tal-
ħajja għandhom madankollu jitqiesu 
f’dawn il-linjigwida. Ukoll, skont il-
prinċipju analogu fl-Artikolu 3 tal-
MIFID II, għandha tkun ikkunsidrata 
skema analoga għal assigurazzjonijiet 
meta tiġi implimentata d-Direttiva fil-livell 
nazzjonali u fil-linjigwida konġunti tal-
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kumulattivi. B’hekk, persuni li jwettqu 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni b’rabta ma’ 
prodotti tal-investiment fl-assigurazzjoni 
għandhom jikkonformaw mal-istandards
tal-kondotta applikabbli għal kull kuntratt 
tal-assigurazzjoni, kif ukoll mal-
istandards imsaħħa applikabbli għall-
prodotti ta’ investiment fl-assigurazzjoni.

kumitat. Għall-prodotti ta’ investiment fl-
assigurazzjoni, għandu jkun hemm 
kondotta mtejba ta’ standards 
kummerċjali li jissostitwixxu l-istandards 
ta’ din id-Direttiva li huma applikabbli 
għall-kuntratti ġenerali tal-assigurazzjoni
(il-Kapitolu VII ta’ din id-Direttiva). 
B’hekk, persuni li jwettqu medjazzjoni fl-
assigurazzjoni b’rabta ma’ prodotti tal-
investiment fl-assigurazzjoni għandhom 
jikkonformaw mal-istandards imsaħħa
applikabbli għal tali prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prodotti ta’ investiment fl-assigurazzjoni għandhom ikunu suġġetti għal standards ta’ ħarsien 
tal-konsumatur u tal-kondotta ta’ negozji aktar stretti minn dawk ta’ kuntratti ta’ 
assigurazzjoni ġenerali. Mhux xieraq li wieħed japplika l-Kapitoli VI u VII b’mod kumulattiv 
għal ditti li jwettqu medjazzjoni ta’ assigurazzjoni b’rabta ma’ prodotti ta’ investiment fl-
assigurazzjoni. L-Artikolu 24(1) u (2) huwa bħall-Artikolu 15. Ċerti partijiet tal-Kapitolu VI 
ukoll imorru kontra ċerti partijiet tal-Kapitolu VII pereżempju d-dispożizzjonijiet fl-
Artikolu 17 (c).

Emenda 171
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) Din id-Direttiva tippreskrivi r-regoli 
għall-bidu u l-eżerċizzju tal-attivitajiet ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni minn persuni fiżiċi jew
ġuridiċi li huma stabbiliti fi Stat Membru 
jew li jixtiequ li jkunu stabbiliti 
hemmhekk. Għaldaqstant, id-
dispożizzjonijiet differenti jew 
supplimentari f’atti oħra tal-Komunità ma 
japplikawx għall-attivitajiet ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li r-rekwiżiti għall-bejgħ ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni jkunu esklussivament 
irregolati permezz ta’ din id-Direttiva. Atti oħra tal-Komunità huma għalhekk subordinati, 
minħabba li fid-Direttiva għall-attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni biss tiġi ttratata 
regolamentazzjoni speċifika għal dan is-settur.

Emenda 172
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
konsistenti ta’ sanzjonijiet fl-Istati Membri 
kollha, meta jiġi ddeterminat it-tip ta’ 
sanzjonijiet jew miżuri amministrattivi u l-
livell tas-sanzjonijiet amministrattivi 
pekunarji, l-Istati Membri għandhom 
jintalbu li jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti jqisu ċ-ċirkustanzi kollha 
relevanti.

(45) Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni 
konsistenti ta’ sanzjonijiet fl-Istati Membri 
kollha, meta jiġi ddeterminat it-tip ta’ 
sanzjonijiet jew miżuri amministrattivi u l-
livell tas-sanzjonijiet amministrattivi 
pekunarji, l-Istati Membri għandhom 
jintalbu li jiżguraw li l-awtoritajiet 
kompetenti jqisu ċ-ċirkustanzi kollha 
relevanti. Madankollu l-Istati Membri 
mhumiex obligati li jipprovdu għal 
sanzjonijiet amministrattivi meta l-liġi 
nazzjonali tipprovdi sanzjonijiet fis-
sistema ta’ ġustizzja kriminali.

Or. en

Emenda 173
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Sabiex jissaħħaħ l-effett dissważiv fuq
il-pubbliku ġenerali, u sabiex tixxandar 
informazzjoni dwar ksur ta’ regoli li jista’ 

(46) Sabiex jissaħħaħ l-effett dissważiv fuq 
il-pubbliku ġenerali, u sabiex tixxandar 
informazzjoni dwar ksur ta’ regoli li jista’ 
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jolqot ħażin il-ħarsien tal-konsumaturi, is-
sanzjonijiet u l-miżuri li jiġu imposti 
għandhom ikunu ppubblikati, għajr f’ċerti 
ċirkustanzi ddefiniti sew. Sabiex tiġi 
żgurata l-konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, is-sanzjonijiet u l-miżuri li 
jiġu imposti għandhom jiġu imposti b’mod 
anonimu fejn il-pubblikazzjoni tagħhom 
tkun tikkaġuna ħsara sproporzjonata lill-
partijiet involuti.

jolqot ħażin il-ħarsien tal-konsumaturi, is-
sanzjonijiet u l-miżuri li jiġu imposti 
għandhom ikunu ppubblikati fuq is-siti 
elettroniċi tal-awtoritajiet kompetenti 
rilevanti u l-AEAPX, għajr f’ċerti 
ċirkustanzi ddefiniti sew. Sabiex tiġi 
żgurata l-konformità mal-prinċipju tal-
proporzjonalità, is-sanzjonijiet u l-miżuri li 
jiġu imposti għandhom jiġu imposti b’mod 
anonimu fejn il-pubblikazzjoni tagħhom 
tkun tikkaġuna ħsara sproporzjonata lill-
partijiet involuti.

Or. en

Emenda 174
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Sabiex jinqabdu l-każijiet potenzjali 
ta’ ksur, l-awtoritajiet kompetenti għandu 
jkollhom is-setgħat investigatorji meħtieġa, 
u għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi 
effikaċi biex jinkoraġġixxu r-rappurtar tal-
ksur potenzjali jew li tabilħaqq isir.

(47) Sabiex jinqabdu l-każijiet potenzjali 
ta’ ksur, l-awtoritajiet kompetenti għandu 
jkollhom is-setgħat investigatorji meħtieġa, 
u għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi 
effikaċi biex jinkoraġġixxu r-rappurtar tal-
ksur potenzjali jew li tabilħaqq isir.
Madankollu, din id-Direttiva ma 
timplikax li l-Istati Membri għandhom 
jagħtu s-setgħa lill-awtoritajiet 
amministrattivi biex iwettqu 
investigazzjonijiet kriminali.

Or. en

Emenda 175
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Premessa 47
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Sabiex jinqabdu l-każijiet potenzjali 
ta’ ksur, l-awtoritajiet kompetenti għandu 
jkollhom is-setgħat investigatorji meħtieġa, 
u għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi 
effikaċi biex jinkoraġġixxu r-rappurtar tal-
ksur potenzjali jew li tabilħaqq isir.

(47) Sabiex jinqabdu l-każijiet potenzjali 
ta’ ksur, l-awtoritajiet kompetenti għandu 
jkollhom is-setgħat investigatorji meħtieġa, 
u għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi 
effikaċi biex jinkoraġġixxu r-rappurtar tal-
ksur potenzjali jew li tabilħaqq isir li 
jipprovdu ħarsien xieraq għal dawk li 
jirrappurtaw dan il-ksur.

Or. en

Emenda 176
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 49a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49a) L-iżvelaturi jwasslu informazzjoni 
ġdida għall-attenzjoni tal-awtoritajiet 
kompetenti li tassistihom sabiex jiskopru 
u jissanzjonaw każijiet ta’ abbuż minn 
informazzjoni privileġġata u 
manipulazzjoni tas-suq. Madankollu, l-
iżvelar jista’ jiġi dissważ minħabba biża’ 
ta’ ritaljazzjoni, jew minħabba nuqqas ta’ 
proċeduri adegwati għar-rappurtar ta’ 
ksur. Din id-Direttiva għalhekk għandha 
tiżgura li jkunu fis-seħħ arranġamenti 
adegwati sabiex l-iżvelaturi jkunu mħeġġa 
javżaw lill-awtoritajiet kompetenti dwar 
ksur possibbli ta’ din id-Direttiva u biex 
ikollhom protezzjoni minn ritaljazzjoni. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li 
l-iskemi tal-iżvelar li jimplimentaw ikunu 
jinkludu mekkaniżmi li jipprovdu 
protezzjoni xierqa ta’ persuna rappurtata, 
b’mod partikulari rigward id-dritt għall-
protezzjoni tad-data personali tagħha u 
proċeduri biex jiżguraw id-dritt tal-
persuna rrappurtata għal difiża u li 
tinstema’ qabel ma tiġi adottata deċiżjoni 
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li tikkonċerna lilha kif ukoll id-dritt li 
tfittex rimedju effettiv quddiem qorti 
kontra deċiżjoni li tikkonċerna lilha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test mir-Regolament dwar l-Abbuż tas-Suq.

Emenda 177
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati 
f’din id-Direttiva, is-setgħa ta’ adozzjoni 
ta’ atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni, 
f’dak li jirrigwarda d-definizzjoni fid-
dettall ta’: il-kunċett tal-għarfien 
suffiċjenti u l-kompetenza xierqa tal-
intermedjarju; il-ġestjoni tal-kunflitti ta’ 
interess; u l-obbligi ta’ kondotta tal-
operazzjonijiet b’rabta ma’ pakketti ta’ 
prodotti ta’ investiment bl-imnut fl-
assigurazzjoni, kif ukoll b’rabta ma’ 
proċeduri u formoli għat-tressiq ta’ 
tagħrif dwar is-sanzjonijiet. Huwa ta’ 
importanza partikulari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fuq il-
livell ta’ esperti. Meta tasal biex tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
xierqa u f’waqtha tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(50) Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati 
f’din id-Direttiva, is-setgħa ta’ adozzjoni 
ta’ atti skont l-Artikoli 290 u 291 tat-
Trattat għandha tiġi ddelegata lill-
Kummissjoni. Meta tasal biex tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
xierqa u f’waqtha tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. de
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Emenda 178
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) L-istandards tekniċi fis-servizzi 
finanzjarji għandhom jiżguraw 
armonizzazzjoni konsistenti u ħarsien 
xieraq tal-konsumaturi mal-Unjoni 
kollha. Bħala entità b’kompetenza esperta 
mill-iktar speċjalizzata, ikun effiċjenti u 
xieraq li l-AEAPX tkun fdata bl-
elaborazzjoni ta’ abbozzi ta’ standards 
tekniċi regolatorji u implimentattivi li ma 
jinvolvux għażliet ta’ politika, sabiex 
jitressqu lill-Kummissjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 179
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) L-istandards tekniċi fis-servizzi 
finanzjarji għandhom jiżguraw 
armonizzazzjoni konsistenti u ħarsien 
xieraq tal-konsumaturi mal-Unjoni kollha. 
Bħala entità b’kompetenza esperta mill-
iktar speċjalizzata, ikun effiċjenti u xieraq
li l-AEAPX tkun fdata bl-elaborazzjoni ta’ 
abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u 
implimentattivi li ma jinvolvux għażliet ta’ 
politika, sabiex jitressqu lill-Kummissjoni.

(51) L-istandards tekniċi fis-servizzi 
finanzjarji għandhom jiżguraw 
armonizzazzjoni konsistenti u ħarsien 
xieraq tal-konsumaturi mal-Unjoni kollha. 
Bħala entità b’kompetenza esperta mill-
iktar speċjalizzata, li madankollu, 
għandha wkoll kapaċitajiet limitati, ikun
possibbli li l-AEAPX tkun fdata b’mod 
individwali bl-elaborazzjoni ta’ abbozzi li 
ma jinvolvux neċessarjament għażliet ta’ 
politika, sabiex jitressqu lill-Kummissjoni
u lill-Parlament.

Or. de
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Emenda 180
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) L-istandards tekniċi fis-servizzi 
finanzjarji għandhom jiżguraw 
armonizzazzjoni konsistenti u ħarsien
xieraq tal-konsumaturi mal-Unjoni kollha. 
Bħala entità b’kompetenza esperta mill-
iktar speċjalizzata, ikun effiċjenti u xieraq 
li l-AEAPX tkun fdata bl-elaborazzjoni ta’ 
abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u 
implimentattivi li ma jinvolvux għażliet ta’ 
politika, sabiex jitressqu lill-Kummissjoni.

(51) L-istandards tekniċi fis-servizzi 
finanzjarji għandhom jiżguraw 
armonizzazzjoni konsistenti u ħarsien kbir
tal-konsumaturi mal-Unjoni kollha. Bħala 
entità b’kompetenza esperta mill-iktar 
speċjalizzata, ikun effiċjenti u xieraq li l-
AEAPX tkun fdata bl-elaborazzjoni ta’ 
abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u 
implimentattivi li ma jinvolvux għażliet ta’ 
politika, sabiex jitressqu lill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 181
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) L-istandards tekniċi fis-servizzi 
finanzjarji għandhom jiżguraw 
armonizzazzjoni konsistenti u ħarsien 
xieraq tal-konsumaturi mal-Unjoni kollha. 
Bħala entità b’kompetenza esperta mill-
iktar speċjalizzata, ikun effiċjenti u xieraq 
li l-AEAPX tkun fdata bl-elaborazzjoni ta’ 
abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u 
implimentattivi li ma jinvolvux għażliet ta’ 
politika, sabiex jitressqu lill-Kummissjoni.

(51) L-istandards tekniċi fis-servizzi 
finanzjarji għandhom jiżguraw livell 
minimu ta’ armonizzazzjoni u ħarsien 
xieraq tal-konsumaturi mal-Unjoni kollha. 
Bħala entità b’kompetenza esperta mill-
iktar speċjalizzata, ikun effiċjenti u xieraq 
li l-AEAPX tkun fdata bl-elaborazzjoni ta’ 
abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji u 
implimentattivi li ma jinvolvux għażliet ta’ 
politika, sabiex jitressqu lill-Kummissjoni.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

F’ċerti Stati Membri, il-ħarsien tal-konsumaturi huwa aktar b’saħħtu milli fi Stati oħra, u l-
armonizzazzjoni massima tista’ tnaqqas il-miżuri ta’ ħarsien ta’ konsumaturi li diġà jkunu 
ttieħdu f’dawn l-Istati.

Emenda 182
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u skont 
l-Artikoli 10 sa 15 tar-Regolament (UE) 
Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li 
jistabbilixxi Awtorità Superviżorja 
Ewropea (Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-
Xogħol), il-Kummissjoni għandha tadotta 
atti ddelegati kif inhu stipulat fl-
Artikolu [8] dwar nozzjonijiet suffiċjenti 
ta’ għarfien u l-abbiltà tal-intermedjarju, l-
Artikoli [17 u 23] dwar il-ġestjoni tal-
kunflitti ta’ interess, u l-Artikoli [24 u 25] 
dwar l-obbligi tal-kondotta tal-
operazzjonijiet b’rabta mal-pakketti ta’ 
prodotti ta’ investiment bl-imnut, kif ukoll 
mal-implimentazzjoni ta’ standards tekniċi 
kif inhu stipulat fl-Artikolu [30] dwar il-
proċeduri u l-forom għat-tressiq ta’ 
informazzjoni dwar sanzjonijiet. Dawn l-
atti ddelegati u standards tekniċi u 
implimentattivi għandhom jiġu abbozzati 
mill-AEAPX.

(52) Permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u skont 
l-Artikoli 10 sa 15 tar-Regolament (UE) 
Nru 1094/2010 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li 
jistabbilixxi Awtorità Superviżorja 
Ewropea (Awtorità Ewropea tal-
Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-
Xogħol), il-Kummissjoni għandha tadotta 
atti ddelegati kif inhu stipulat fl-
Artikolu [8] dwar nozzjonijiet suffiċjenti 
ta’ għarfien u l-abbiltà tal-intermedjarju, 
kif ukoll mal-implimentazzjoni ta’ 
standards tekniċi kif inhu stipulat fl-
Artikolu [30] dwar il-proċeduri u l-forom 
għat-tressiq ta’ informazzjoni dwar 
sanzjonijiet. Dawn l-atti ddelegati u 
standards tekniċi u implimentattivi 
għandhom jiġu abbozzati mill-AEAPX.

Or. de

Emenda 183
Olle Schmidt



AM\926837MT.doc 57/158 PE504.392v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Premessa 55a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55a) L-awtoritajiet ta’ superviżjoni tal-
Istati Membri għandu jkollhom għad-
dispożizzjoni tagħhom il-mezzi kollha 
meħtieġa biex jiżguraw it-tmexxija tajba 
tan-negozju minn intermedjarji tal-
assigurazzjoni u impriżi ta’ 
riassigurazzjoni madwar il-Komunità 
kemm jekk dawn jitmexxew taħt id-dritt 
tal-istabbiliment jew il-libertà li jipprovdu 
servizzi. Sabiex tkun żgurata l-effettività 
tas-superviżjoni, l-azzjonijiet kollha li 
jittieħdu mill-awtoritajiet ta’ superviżjoni 
għandhom ikunu proporzjonati skont in-
natura, l-iskala u l-kumplessità tar-riskji 
inerenti fin-negozju ta’ impriża tal-
assigurazzjoni jew ta’ riassigurazzjoni, 
irrispettivament mill-importanza tal-
impriża kkonċernata għall-istabilità 
finanzjarja globali tas-suq.

Or. en

Emenda 184
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 55b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55b) Din id-Direttiva ma għandhiex tkun 
wisq ta’ piż għal impriżi tal-assigurazzjoni 
żgħar u ta’ daqs medju. Waħda mill-
għodod li biha jista’ jinkiseb l-objettiv hija 
l-applikazzjoni xierqa tal-prinċipju ta’ 
proporzjonalità. Dak il-prinċipju għandu 
japplika kemm għar-rekwiżiti imposti fuq 
l-impriżi tal-assigurazzjoni u ta’ 
riassigurazzjoni u għall-eżerċizzju tas-
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setgħat ta’ superviżjoni.

Or. en

Emenda 185
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) Reviżjoni ta’ din id-Direttiva 
għandha ssir ħames snin wara d-data tad-
dħul fis-seħħ tagħha, sabiex tqis l-
iżviluppi tas-suq u żviluppi f’oqsma oħra 
tal-liġi tal-Unjoni, jew esperjenzi tal-Istati 
Membri fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-
Unjoni, b’mod partikulari fir-rigward ta’ 
prodotti koperti mid-Direttiva 2003/41/KE.

(56) Sondaġġ tal-iżviluppi tas-suq u 
żviluppi f’oqsma oħra tal-liġi tal-Unjoni
kkonċernati b’din id-Direttiva, u l-
esperjenzi tal-Istati Membri fl-
implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, b’mod 
partikulari fir-rigward ta’ prodotti koperti 
mid-Direttiva 2003/41/KE, għandu jsir 
wara ħames snin, sabiex jiġu stabbiliti l-
implimentazzjoni u l-ewwel riżultati tal-
effettività.

Or. de

(L-ewwel esperjenzi jistgħu jkunu disponibbli immedjatament wara ħames snin. Ara wkoll l-
Artikolu 8(7).)

Emenda 186
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) Reviżjoni ta’ din id-Direttiva għandha 
ssir ħames snin wara d-data tad-dħul fis-
seħħ tagħha, sabiex tqis l-iżviluppi tas-suq 
u żviluppi f’oqsma oħra tal-liġi tal-Unjoni,
jew esperjenzi tal-Istati Membri fl-
implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, b’mod 
partikulari fir-rigward ta’ prodotti koperti 
mid-Direttiva 2003/41/KE.

(56) Reviżjoni ta’ din id-Direttiva għandha 
ssir tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
tagħha, sabiex tqis l-iżviluppi tas-suq u 
żviluppi f’oqsma oħra tal-liġi tal-Unjoni, u 
l-esperjenzi tal-Istati Membri fl-
implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni, b’mod 
partikulari fir-rigward ta’ prodotti koperti 
mid-Direttiva 2003/41/KE.
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Or. en

Emenda 187
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tippreskrivi r-regoli 
dwar il-bidu  u  t-twettiq tal-attivitajiet ta’ 

medjazzjoni fl-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni, inkluża l-ġestjoni 
professjonali tal-pretensjonijiet u tal-
istimar tad-danni,  minn persuni naturali 
jew ġuridiċi li huma stabbiliti fi Stat 
Membru jew li jixtiequ  jkunu stabbiliti fih.

1. Din id-Direttiva tippreskrivi r-regoli 
dwar il-bidu u t-twettiq tal-attivitajiet ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni, minn persuni naturali jew 
ġuridiċi li huma stabbiliti fi Stat Membru 
jew li jixtiequ jkunu stabbiliti fih.

Or. en

Emenda 188
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tippreskrivi r-regoli 
dwar il-bidu  u  t-twettiq tal-attivitajiet ta’ 

medjazzjoni fl-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni, inkluża l-ġestjoni 
professjonali tal-pretensjonijiet u tal-
istimar tad-danni,  minn persuni naturali 
jew ġuridiċi li huma stabbiliti fi Stat 
Membru jew li jixtiequ  jkunu stabbiliti fih.

1. Din id-Direttiva tippreskrivi r-regoli 
dwar il-bidu u t-twettiq tal-attivitajiet ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni, minn persuni naturali jew 
ġuridiċi li huma stabbiliti fi Stat Membru 
jew li jixtiequ jkunu stabbiliti fih.

Or. en
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Emenda 189
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tippreskrivi r-regoli 
dwar il-bidu  u  t-twettiq tal-attivitajiet ta’ 

medjazzjoni fl-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni, inkluża l-ġestjoni
professjonali tal-pretensjonijiet u tal-
istimar tad-danni,  minn persuni naturali 
jew ġuridiċi li huma stabbiliti fi Stat 
Membru jew li jixtiequ  jkunu stabbiliti fih.

1. Din id-Direttiva tippreskrivi r-regoli 
dwar il-bidu u t-twettiq tal-attivitajiet ta’
medjazzjoni fl-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni, minn persuni naturali jew 
ġuridiċi li huma stabbiliti fi Stat Membru 
jew li jixtiequ jkunu stabbiliti fih.

Or. en

Emenda 190
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din id-Direttiva m’għandhiex tapplika 
għal persuni li jipprovdu servizzi ta’ 
medjazzjoni għal kuntratti ta’ 
assigurazzjoni jekk  jintlaħqu l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

imħassar

(a) il-kuntratt ta’ assigurazzjoni jeħtieġ 
biss l-għarfien tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni li hija provduta;
(b) il-kuntratt ta’ assigurazzjoni ma jkunx 
kuntratt ta’ assigurazzjoni tal-ħajja;
(c) il-kuntratt ta’ assigurazzjoni ma jkopri 
l-ebda riskju  ta’ responsabbiltà;
(d) l-attività  professjonali ewlenija tal-
persuna  mhijiex    ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni;
(e) l-assigurazzjoni hija komplimentarja 
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għall-  oġġetti pprovduti minn kwalunkwe 
fornitur  , fejn dik l-assigurazzjoni tkopri 
r-riskju ta’ waqfien minħabba ħsara , telf 
jew ħsara f’oġġetti provduti minn dak il-
fornitur; 
(f) l-ammont tal-primjum annwali  għall-
kuntratt ta’ assigurazzjoni, wara li tiġi 
applikata prorata biex twassal għal 
ammont annwali,  ma jeċċedix  600.

Or. en

Emenda 191
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-attività  professjonali ewlenija tal-
persuna mhijiex ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni;

(d) l-attività  professjonali ewlenija tal-
persuna mhijiex ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni u barra minn hekk, jistgħu 
jkunu koperti r-riskji tal-ħajja u r-
responsabbiltà għall-prodott jew is-
servizz, li huwa mibjugħ fl-attività 
professjonali ewlenija mill-intermedjarju;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fil-każ tal-kiri tal-vetturi, huma offruti assigurazzjonijiet addizzjonali li jkopru r-riskji tar-
responsabbiltà, sabiex tkun assigurata l-vettura mikrija. L-assigurazzjonijiet tal-ivvjaġġar 
biex jiġi assigurat ir-riskju ta’ mewt jinkludu r-riskji ta’ assigurazzjoni fuq il-ħajja. Dawn il-
medjazzjonijiet isiru addizzjonalment għas-servizz prinċipali jew il-prodott prinċipali.

Emenda 192
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-assigurazzjoni hija komplimentarja
għall- oġġetti pprovduti minn kwalunkwe
fornitur  , fejn dik l-assigurazzjoni tkopri 
r-riskju ta’ waqfien minħabba ħsara , telf 
jew ħsara f’oġġetti provduti minn dak il-
fornitur    ;

(e) l-assigurazzjoni hija komplimentarja
għall-oġġetti jew il-provvista ta’ servizz 
ipprovdut minn kwalunkwe fornitur, 
sakemm fil-każ tal-forniment tal-oġġetti,
l-assigurazzjoni tkopri r-riskju ta’ waqfien 
minħabba ħsara, telf, serq jew ħsara 
f’oġġetti provduti minn dak il-fornitur;

Or. de

Emenda 193
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-assigurazzjoni hija komplimentarja
għall- oġġetti pprovduti minn kwalunkwe
fornitur , fejn dik l-assigurazzjoni tkopri 
r-riskju ta’ waqfien minħabba ħsara , telf 
jew ħsara f’oġġetti provduti minn dak il-
fornitur ;

(e) l-assigurazzjoni hija komplimentarja
għall-prodott jew is-servizz ipprovdut
minn kwalunkwe fornitur, fejn dik l-
assigurazzjoni tkopri r-riskju ta’ waqfien 
minħabba ħsara, telf jew ħsara f’oġġetti 
provduti minn dak il-fornitur;

Or. en

Emenda 194
Sławomir Nitras

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ammont tal-primjum annwali għall-
kuntratt ta’ assigurazzjoni, wara li tiġi 
applikata prorata biex twassal għal 
ammont annwali, ma jeċċedix 600 .

imħassar
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Or. pl

Ġustifikazzjoni

W odniesieniu do przedsiębiorców, dla których sprzedaż ubezpieczeń jest działalnością 
poboczną, ograniczenie kwoty składki rocznej z tytułu umowy ubezpieczenia do 600 euro jest 
zbyt restrykcyjne. Szczególnie drastycznie dotykać to bedzie ubezpieczeń turystycznych 
oferowanych przez biura podróży. Średnia składka i średnia wypłacana szkoda z tytułu 
takiego ubezpieczenia są niskie, zatem ryzyko dla konsumenta pozostaje ograniczone. 
Wprowadzenie dodatkowych wymogów, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
będą nieadekwatnym obciązeniem w stosunku do specyfiki działalności.

Emenda 195
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ammont tal-primjum annwali  għall-
kuntratt ta’ assigurazzjoni, wara li tiġi 
applikata prorata biex twassal għal 
ammont annwali,  ma jeċċedix  600 .

(f) l-ammont tal-primjum annwali ma
jeċċedix EUR 600.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kalkolu prorata li jwassal għall-ammont annwali diġà jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-
assigurazzjonijiet żgħar li huma konklużi darba f’sena għal ġimgħa b’kontribut ta’, 
pereżempju, EUR 30.

Emenda 196
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) Il-kuntratt ta’ assigurazzjoni ma 
jkoprix ir-riskji tal-assigurazzjoni tas-
saħħa 
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba r-rwol ekonomiku u soċjali kruċjali tagħhom prodotti tal-assigurazzjoni tas-saħħa 
għandhom ikunu koperti mill-IMD II.

Emenda 197
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) il-prodott tal-assigurazzjoni huwa 
komponent legalment obbligatorju jew 
fundamentalment meħtieġ għall-
funzjonament tal-prodott jew is-servizz 
ipprovdut minn kwalunkwe fornitur

Or. en

Emenda 198
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Din id-Direttiva ma tapplikax għall-
klijenti professjonali kif iddefiniti fl-
Anness I.

Or. de

(Premessa 9)

Emenda 199
Olle Schmidt
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Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Din id-Direttiva għandha 
tiggarantixxi li l-istess livell ta’ 
protezzjoni japplika u li l-konsumatur 
ikun jista’ jibbenefika minn standards 
kumparabbli. Id-Direttiva għandha 
tippromwovi kundizzjonijiet ugwali u 
kompetizzjoni b’termini ugwali bejn 
intermedjarji kemm jekk ikunu marbuta 
ma’ impriża ta’ assigurazzjoni u kemm 
jekk le. Ikun hemm benefiċċju għall-
konsumaturi jekk prodotti tal-
assigurazzjoni jkunu medjati permezz ta’ 
diversi kanali u intermedjarji b’forom 
differenti ta’ kooperazzjoni mal-impriżi 
tal-assigurazzjoni sakemm dawn ikollhom 
japplikaw regoli simili ta’ protezzjoni tal-
konsumaturi. Dan għandu jitqies mill-
Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ din 
id-Direttiva.

Or. en

Emenda 200
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a

Il-partijiet li ġejjin tal-Kapitolu VI ta’ din 
id-Direttiva ma japplikawx għal 
intermedjarji tal-assigurazzjoni u impriżi 
tal-assigurazzjoni meta jwettqu 
medjazzjoni ta’ assigurazzjoni b’rabta 
ma’ prodotti ta’ investiment fl-
assigurazzjoni –
a. Artikolu 15
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b. Artikolu 16(a) (i) (ii) (iii) u (iv)

c. Artikolu 16(b) (i), (ii) u (iii)

d. Artikolu 17(1) (c), (d), (e), (f) u (g)

e. Artikolu 17(2), (3), (4) u (5)

f. Artikolu 18

Intemedjarji tal-assigurazzjoni u impriżi 
tal-assigurazzjoni li jwettqu medjazzjoni 
tal-assigurazzjoni b’rabta ma’ prodotti ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni għandhom 
minflok jikkonformaw mar-rekwiżiti 
stabbiliti fid-dispożizzjonijiet li ġejjin tad-
Direttiva [2004/39/KE*], kif xieraq biex 
ikunu riflessi l-punti speċifiċi ta’ negozju 
tal-assigurazzjoni:
a. Artikolu 16(3)

b. Artikoli 23, 24 u 25

L-AEAPX u l-AETS għandhom 
jiżviluppaw linjigwida dwar kif dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom ikunu 
applikati għal impriżi li jwettqu kemm 
negozju ta’ investiment fl-assigurazzjoni u 
negozju ta’ investiment skont id-
Direttiva 2004/39/KE*] u d-
dispożizzjonijiet assoċjati fid-
Direttiva [2006/73/KE*].

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test attwali tal-MiFIDII tal-Parlament japplika r-regoli dwar il-kondotta tan-negozju għal 
prodotti ta’ investiment fl-assigurazzjoni. Dawn huma b’mod wiesa’ l-istess regoli li huma 
applikati għal prodotti ta’ investiment fl-assigurazzjoni fl-Artikoli 22 – 25 tal-IMD2.  Ma 
hemm l-ebda raġuni għalfejn ir-regoli jidhru f’żewġ dokumenti ta’ leġiżlazzjoni u din l-
emenda tagħmilha ċara liema dispożizzjonijiet tal-MiFID japplikaw għal prodotti ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni u liema partijiet tal-IMD2 ma japplikawx.

Emenda 201
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "medjazzjoni fl-assigurazzjoni" tfisser l-
attivitajiet ta’  konsulenza , proposti jew it-
twettiq ta’ xogħol ieħor preparatorju għall-
konklużjoni ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni, 
il-konklużjoni ta’ tali kuntratti , jew 

għajnuna fl-amministrazzjoni jew 
prestazzjoni ta’ dawk il-kuntratti, b’mod 
partikolari fil-każ ta’ pretensjoni  , u l-
attività ta’ ġestjoni professjonali tal-
pretensjonijiet u tal-istimar tad-danni. 
Dawn l-attivitajiet għandhom jitqiesu 
bħala medjazzjoni fl-assigurazzjoni, anki 
jekk jitwettqu minn impriża tal-
assigurazzjoni mingħajr l-intervent ta’ 
intermedjarju tal-assigurazzjoni.

3. "medjazzjoni fl-assigurazzjoni" tfisser l-
attivitajiet ta’ konsulenza, proposti jew it-
twettiq ta’ xogħol ieħor preparatorju għall-
konklużjoni ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni, 
il-konklużjoni ta’ tali kuntratti, jew 

għajnuna fl-amministrazzjoni jew 
prestazzjoni  ta’ dawk il-kuntratti, b’mod 
partikolari fil-każ ta’ pretensjoni bid-
distribuzzjoni ta’ prodotti tal-
assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 202
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "medjazzjoni fl-assigurazzjoni" tfisser l-
attivitajiet ta’  konsulenza , proposti jew it-
twettiq ta’ xogħol ieħor preparatorju għall-
konklużjoni ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni, 
il-konklużjoni ta’ tali kuntratti , jew 

għajnuna fl-amministrazzjoni jew 
prestazzjoni  ta’ dawk il-kuntratti, b’mod 
partikolari fil-każ ta’ pretensjoni  , u l-
attività ta’ ġestjoni professjonali tal-
pretensjonijiet u tal-istimar tad-danni. 
Dawn l-attivitajiet għandhom jitqiesu bħala 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni, anki jekk 
jitwettqu minn impriża tal-assigurazzjoni 
mingħajr l-intervent ta’ intermedjarju tal-
assigurazzjoni.

3. "medjazzjoni fl-assigurazzjoni" tfisser l-
attivitajiet ta’ konsulenza, proposti jew it-
twettiq ta’ xogħol ieħor preparatorju għall-
konklużjoni ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni, 
il-konklużjoni ta’ tali kuntratti, jew 

għajnuna fl-amministrazzjoni jew 
prestazzjoni  ta’ dawk il-kuntratti, b’mod 
partikolari fil-każ ta’ pretensjoni. Dawn l-
attivitajiet għandhom jitqiesu bħala
attivitajiet ta’ konsulenza dwar, ta’ 
proposta jew twettiq ta’ xogħol ieħor li 
jwassal għall-konklużjoni ta’ kuntratti tal-
assigurazzjoni, jew li jikkonkludi tali 
kuntratti, għandhom jitqiesu wkoll bħala
medjazzjoni fl-assigurazzjoni, jekk 
jitwettqu minn impjegat ta’ impriża tal-
assigurazzjoni f’kuntatt dirett mal-klijent
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mingħajr l-intervent ta’ intermedjarju tal-
assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 203
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "medjazzjoni fl-assigurazzjoni" tfisser l-
attivitajiet ta’  konsulenza , proposti jew it-
twettiq ta’ xogħol ieħor preparatorju għall-
konklużjoni ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni, 
il-konklużjoni ta’ tali kuntratti , jew 

għajnuna fl-amministrazzjoni jew 
prestazzjoni  ta’ dawk il-kuntratti, b’mod 
partikolari fil-każ ta’ pretensjoni  , u l-
attività ta’ ġestjoni professjonali tal-
pretensjonijiet u tal-istimar tad-danni. 
Dawn l-attivitajiet għandhom jitqiesu 
bħala medjazzjoni fl-assigurazzjoni, anki 
jekk jitwettqu minn impriża tal-
assigurazzjoni mingħajr l-intervent ta’ 
intermedjarju tal-assigurazzjoni.

3. "medjazzjoni fl-assigurazzjoni" tfisser l-
attivitajiet ta’ konsulenza, proposti jew it-
twettiq ta’ xogħol ieħor preparatorju għall-
konklużjoni ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni, 
il-konklużjoni ta’ tali kuntratti, jew 

għajnuna fl-amministrazzjoni jew 
prestazzjoni  ta’ dawk il-kuntratti, b’mod 
partikolari fil-każ ta’ pretensjoni. L-
attivitajiet ta’ konsulenza dwar, il-
proposta jew il-konklużjoni ta’ kuntratti 
tal-assigurazzjoni għandhom jitqiesu bħala 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni, anki jekk 
jitwettqu minn impjegat ta’ impriża tal-
assigurazzjoni f’kuntatt dirett mal-klijent,
mingħajr l-intervent ta’ intermedjarju tal-
assigurazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

IMD2 tirregola l-professjoni tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni kif ukoll ir-regoli tal-
kondotta tan-negozju għall-bejgħ ta’ prodotti tal-assigurazzjoni. Dan ma għandu l-ebda 
relevanza għall-attivitajiet ta’ amministrazzjoni mwettqa mill-impjegati ta’ impriżi tal-
assigurazzjoni fir-rigward tal-preparazzjoni ta’ dokumenti, kalkolazzjoni ta’ primjums, 
trattament ta’ pretensjonijiet eċċ. L-emenda tiċċara li dawn l-attivitajiet mhumiex fl-ambitu 
tal-IMD2.

Emenda 204
Olle Schmidt



AM\926837MT.doc 69/158 PE504.392v01-00

MT

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "medjazzjoni fl-assigurazzjoni" tfisser l-
attivitajiet ta’  konsulenza , proposti jew it-
twettiq ta’ xogħol ieħor preparatorju għall-
konklużjoni ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni, 
il-konklużjoni ta’ tali kuntratti , jew 

għajnuna fl-amministrazzjoni jew 
prestazzjoni  ta’ dawk il-kuntratti, b’mod 
partikolari fil-każ ta’ pretensjoni  , u l-
attività ta’ ġestjoni professjonali tal-
pretensjonijiet u tal-istimar tad-danni. 
Dawn l-attivitajiet għandhom jitqiesu bħala 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni, anki jekk 
jitwettqu minn impriża tal-assigurazzjoni 
mingħajr l-intervent ta’ intermedjarju tal-
assigurazzjoni.

3. "medjazzjoni fl-assigurazzjoni" tfisser l-
attivitajiet ta’ konsulenza, proposti jew it-
twettiq ta’ xogħol ieħor preparatorju għall-
konklużjoni ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni, 
il-konklużjoni ta’ tali kuntratti, jew 

għajnuna fl-amministrazzjoni jew 
prestazzjoni  ta’ dawk il-kuntratti, b’mod 
partikolari fil-każ ta’ pretensjoni, u l-
attività ta’ ġestjoni professjonali tal-
pretensjonijiet u tal-istimar tad-danni, 
inkluż siti elettroniċi għat-tqabbil ta’ prezz 
u prodott meta l-klijent ikun kapaċi li 
jikkonkludi direttament kuntratt tal-
assigurazzjoni fit-tmiem tal-proċess bl-użu 
ta’ sit elettroniku jew billi jkun konkluż il-
kuntratt tal-assigurazzjoni direttament 
ma’ impriża tal-assigurazzjoni jew 
intermedjarju tal-assigurazzjoni ieħor. 
Dawn l-attivitajiet għandhom jitqiesu bħala 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni, anki jekk 
jitwettqu minn impriża tal-assigurazzjoni 
mingħajr l-intervent ta’ intermedjarju tal-
assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 205
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "medjazzjoni fl-assigurazzjoni" tfisser l-
attivitajiet ta’  konsulenza , proposti jew it-
twettiq ta’ xogħol ieħor preparatorju għall-
konklużjoni ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni, 
il-konklużjoni ta’ tali kuntratti , jew 

għajnuna fl-amministrazzjoni jew 
prestazzjoni  ta’ dawk il-kuntratti, b’mod 

3. "medjazzjoni fl-assigurazzjoni" tfisser l-
attivitajiet ta’ konsulenza, proposti jew it-
twettiq ta’ xogħol ieħor preparatorju għall-
konklużjoni ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni, 
il-konklużjoni ta’ tali kuntratti, jew 

għajnuna fl-amministrazzjoni jew 
prestazzjoni  ta’ dawk il-kuntratti, b’mod 
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partikolari fil-każ ta’ pretensjoni  , u l-
attività ta’ ġestjoni professjonali tal-
pretensjonijiet u tal-istimar tad-danni. 
Dawn l-attivitajiet għandhom jitqiesu bħala 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni, anki jekk 
jitwettqu minn impriża tal-assigurazzjoni 
mingħajr l-intervent ta’ intermedjarju tal-
assigurazzjoni.

partikolari fil-każ ta’ pretensjoni. Dawn l-
attivitajiet għandhom jitqiesu bħala 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni, anki jekk 
jitwettqu minn impriża tal-assigurazzjoni 
mingħajr l-intervent ta’ intermedjarju tal-
assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "medjazzjoni fl-assigurazzjoni" tfisser l-
attivitajiet ta’  konsulenza , proposti jew it-
twettiq ta’ xogħol ieħor preparatorju għall-
konklużjoni ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni, 
il-konklużjoni ta’ tali kuntratti , jew 

għajnuna fl-amministrazzjoni jew 
prestazzjoni  ta’ dawk il-kuntratti, b’mod 
partikolari fil-każ ta’ pretensjoni  , u l-
attività ta’ ġestjoni professjonali tal-
pretensjonijiet u tal-istimar tad-danni. 
Dawn l-attivitajiet għandhom jitqiesu bħala 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni, anki jekk 
jitwettqu minn impriża tal-assigurazzjoni 
mingħajr l-intervent ta’ intermedjarju tal-
assigurazzjoni.

3. "medjazzjoni fl-assigurazzjoni" tfisser l-
attivitajiet ta’ konsulenza, proposti jew it-
twettiq ta’ xogħol ieħor preparatorju għall-
konklużjoni ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni, 
il-konklużjoni ta’ tali kuntratti, jew 

għajnuna fl-amministrazzjoni jew 
prestazzjoni  ta’ dawk il-kuntratti, b’mod 
partikolari fil-każ ta’ pretensjoni, u l-
attività ta’ ġestjoni professjonali tal-
pretensjonijiet u tal-istimar tad-danni
inklużi siti elettroniċi għat-tqabbil tal-
prezzijiet. Dawn l-attivitajiet għandhom 
jitqiesu bħala medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, anki jekk jitwettqu minn 
impriża tal-assigurazzjoni mingħajr l-
intervent ta’ intermedjarju tal-
assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 207
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-provvista lil klijent  ta’ 
informazzjoni fuq bażi inċidentali fil-
kuntest ta’ attività professjonali oħra , jekk 
il-fornitur ma jeħux passi addizzjonali biex 
jgħin lill-klijent  fil-konklużjoni jew fl-
eżekuzzjoni ta’ kuntratt ta’ assigurazzjoni;

(a) il-provvista  lil klijent  ta’ 
informazzjoni fuq bażi inċidentali fil-
kuntest ta’ attività professjonali oħra, jekk 
il-fornitur ma jeħux passi addizzjonali biex 
jgħin lill-klijent fil-konklużjoni jew fl-
eżekuzzjoni ta’ kuntratt ta’ assigurazzjoni, 
il-ġestjoni ta’ pretensjonijiet ta’ impriża 
tal-assigurazzjoni fuq bażi professjonali, u 
stima tad-danni u valutazzjoni esperta tal-
pretensjonijiet ukoll ma għandhomx 
jitqiesu bħala medjazzjoni fl-
assigurazzjoni;

Or. en

Emenda 208
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. "prodott ta’ investiment fl-
assigurazzjoni" tfisser kuntratt ta’ 
assigurazzjoni li jista’ jiġi kklassifikat 
ukoll bħala "prodott ta’ investiment" kif 
iddefinit fl-Artikolu 2(a) tar-[Regolament
dwar dokumenti ewlenin ta’ informazzjoni 
għall-prodotti ta’ investiment (ir-
Regolament "PRIPs")].

4. "prodott ta’ investiment fl-
assigurazzjoni" tfisser kuntratt ta’ 
assigurazzjoni li għalih huwa neċessarju 
KID (Dokument bit-Tagħrif Ewlieni) kif 
iddefinit fir-Regolament PRIPs 
[Regolament dwar dokumenti ewlenin ta’ 
informazzjoni għall-prodotti ta’
investiment].

Or. de

Emenda 209
Catherine Stihler
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. "prodott ta’ investiment fl-
assigurazzjoni" tfisser kuntratt ta’ 
assigurazzjoni li jista’ jiġi kklassifikat 
ukoll bħala "prodott ta’ investiment" kif 
iddefinit fl-Artikolu 2(a) tar-[Regolament 
dwar dokumenti ewlenin ta’ informazzjoni 
għall-prodotti ta’ investiment (ir-
Regolament "PRIPs")];

4. "prodott ta’ investiment fl-
assigurazzjoni" tfisser kuntratt ta’ 
assigurazzjoni li jista’ jiġi kklassifikat 
ukoll bħala "prodott ta’ investiment" kif 
iddefinit fl-Artikolu 2(a) tar-[Regolament 
dwar dokumenti ewlenin ta’ informazzjoni 
għall-prodotti ta’ investiment (ir-
Regolament "PRIPs")]; minbarra dawk 
definiti fl-Artikolu 2(e) u (f) fir-
Regolament PRIPS dwar skemi ta’ 
pensjoni tax-xogħol u prodotti tal-
pensjoni li għalihom huwa meħtieġ 
kontribut finanzjarju minn min iħaddem 
skont il-liġi nazzjonali u fejn l-impjegat 
ma għandu l-ebda għażla fir-rigward tal-
fornitur tal-prodott tal-pensjoni;

Or. en

Emenda 210
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. "prodott ta’ investiment fl-
assigurazzjoni" tfisser kuntratt ta’ 
assigurazzjoni li jista’ jiġi kklassifikat 
ukoll bħala "prodott ta’ investiment" kif 
iddefinit fl-Artikolu 2(a) tar-[Regolament 
dwar dokumenti ewlenin ta’ informazzjoni 
għall-prodotti ta’ investiment (ir-
Regolament "PRIPs")];

4. "prodott ta’ investiment fl-
assigurazzjoni" tfisser kuntratt ta’
assigurazzjoni li jista’ jiġi kklassifikat 
ukoll bħala "prodott ta’ investiment" kif 
iddefinit fl-Artikolu 4(a), u jeskludi dawk 
il-prodotti deskritti fl-Artikolu 2 tar-
[Regolament dwar dokumenti ewlenin ta’ 
informazzjoni għall-prodotti ta’ 
investiment (ir-Regolament "PRIPs")];

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni għandha tkun iċċarata dwar jekk għandhomx ikunu koperti jew le l-
pensjonijiet tax-xogħol (IORPs). Għandu jsir allinjament mal-proposti tal-Parlament 
Ewopew dwar il-PRIPS.

Emenda 211
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "intermedjarju tal-assigurazzjoni" tfisser 
kull persuna naturali jew ġuridika , għajr
impriża tal-assigurazzjoni,  li, bi ħlas, tibda 
jew issegwi medjazzjoni fl-assigurazzjoni;

5. "intermedjarju tal-assigurazzjoni" tfisser 
kull persuna naturali jew ġuridika, 
mingħajr ma tinkludi impriża tal-
assigurazzjoni li ssegwi attività ta’ 
assigurazzjoni għal rasha, li, bi ħlas, tibda 
jew issegwi medjazzjoni fl-assigurazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attività ta’ bejgħ dirett ta’ impriża tal-assigurazzjoni għandha taqa’ barra mid-definizzjoni 
ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni. Din mhijiex attività ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni. Il-
bejgħ dirett tal-prodotti proprji tal-assigurazzjoni huwa attività bażika ta’ impriża tal-
assigurazzjoni. Huma biss dawk il-każijiet fejn l-impriża tal-assigurazzjoni tbigħ il-prodott 
tal-assigurazzjoni ta’ assiguratur ieħor li jistgħu jkunu attività ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni. Skont din id-definizzjoni, ma hemm l-ebda differenza bejn bejgħ dirett u 
attività ta’ medjazzjoni (bejgħ ta’ prodotti ta’ assiguratur ieħor). L-attività ta’ bejgħ dirett ta’ 
impriża tal-assigurazzjoni għandha taqa’ barra mid-definizzjoni ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni.

Emenda 212
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "intermedjarju tal-assigurazzjoni" tfisser 5. "intermedjarju tal-assigurazzjoni" tfisser 



PE504.392v01-00 74/158 AM\926837MT.doc

MT

kull persuna naturali jew ġuridika , għajr 
impriża tal-assigurazzjoni, li, bi ħlas, tibda 
jew issegwi medjazzjoni fl-assigurazzjoni.

kull persuna naturali jew ġuridika, għajr 
impriża tal-assigurazzjoni u l-impjegati 
tagħha, li, bi ħlas, tibda jew issegwi 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ara l-kjarifika f’konnessjoni mal-Artikolu 3, punt 1.

Emenda 213
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. "intermedjarju tal-assigurazzjoni" tfisser 
kull persuna naturali jew ġuridika , għajr 
impriża tal-assigurazzjoni,  li, bi ħlas, tibda 
jew issegwi medjazzjoni fl-assigurazzjoni;

5. "intermedjarju tal-assigurazzjoni" tfisser 
kull persuna naturali jew ġuridika, għajr 
impriża tal-assigurazzjoni u l-impjegati 
tagħha,  li, bi ħlas, tibda jew issegwi 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’allinjament mal-emenda 32 tar-rapporteur, hawn għandhom jissemmew ukoll l-impjegati 
tal-impriżi tal-assigurazzjoni, peress li dawn ma jaġixxux bħala medjaturi bejn l-impriża tal-
assigurazzjoni u l-konsumatur.

Emenda 214
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "medjazzjoni fir- riassigurazzjoni" 
tfisser l-attivitajiet ta’ konsulenza , 
proposti jew twettiq ta’ xogħol ieħor 

6. "medjazzjoni fir- riassigurazzjoni" 
tfisser l-attivitajiet, imwettqa għal 
rimunerazzjoni, ta’ konsulenza, proposti 
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preparatorju għall-konklużjoni ta’ kuntratti 
ta’ riassigurazzjoni,  tal-konklużjoni ta’ 
dawk il-kuntratti, jew l-għajnuna fil-
ġestjoni u l-eżekuzzjoni  ta’ tali kuntratti, 
b’mod partikolari fil-każ ta’ pretensjoni , 
kif ukoll l-attività ta’ ġestjoni 

professjonali tal-pretensjonijiet u tal-
istimar tad-danni. Dawn l-attivitajiet 
għandhom jitqiesu medjazzjoni fir-
riassigurazzjoni wkoll jekk jitkomplew 
minn impriża tar-riassugurazzjoni 
mingħajr l-intervent ta’ intermedjarju ta’ 
riassigurazzjoni.

jew twettiq ta’  xogħol ieħor preparatorju 
għall-konklużjoni ta’ kuntratti ta’ 
riassigurazzjoni, tal-konklużjoni ta’ dawk 
il-kuntratti, jew l-għajnuna fil-ġestjoni u l-
eżekuzzjoni ta’ tali kuntratti, b’mod 
partikolari fil-każ ta’ pretensjoni.

Or. en

Emenda 215
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-provvista ta’ tagħrif  b’rabta ma’ 
inċident partikulari  fil-kuntest ta’ attività
oħra professjonali, sakemm l-għan ta’ dik 
l-attività ma jkunx li jgħin lill-klijent fil-
konklużjoni jew fl-eżekuzzjoni ta’  kuntratt 
ta’ riassigurazzjoni;

(a) il-provvista ta’ tagħrif b’rabta ma’ 
inċident partikulari fil-kuntest ta’ attività 
oħra professjonali, sakemm l-għan ta’ dik 
l-attività ma jkunx li jgħin lill-klijent fil-
konklużjoni jew fl-eżekuzzjoni ta’ kuntratt 
ta’ riassigurazzjoni, il-ġestjoni ta’ 
pretensjonijiet ta’ impriża ta’ 
riassigurazzjoni fuq bażi professjonali, u 
stima tad-danni u valutazzjoni esperta tal-
pretensjonijiet ukoll ma għandhomx 
jitqiesu bħala medjazzjoni fir-
riassigurazzjoni;

Or. en

Emenda 216
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. "intermedjarju  ta’ assigurazzjoni  
abbinata " tfisser kull persuna li twettaq l-
attività ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
għal jew f’isem  impriża  waħda jew aktar, 
jew f’isem intermedjarju tal-
assigurazzjoni wieħed   jew aktar  ,   u li 
taġixxi taħt ir-responsabbiltà sħiħa ta’ 
dawk l-impriżi tal-assigurazzjoni   jew 
intermedjarji tal-assigurazzjoni, dejjem 
jekk l-intermedjarji tal-assigurazzjoni li l-
persuna taġixxi taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom ma jaġixxux huma stess taħt ir-
responsabbiltà ta’ impriża oħra jew 
intermedjarju ieħor tal-assigurazzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 217
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. "intermedjarju  ta’ assigurazzjoni
abbinata " tfisser kull persuna li twettaq l-
attività ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
għal jew f’isem  impriża  waħda jew aktar, 
jew f’isem intermedjarju tal-
assigurazzjoni wieħed   jew aktar  ,   u li 
taġixxi taħt ir-responsabbiltà sħiħa ta’ 
dawk l-impriżi tal-assigurazzjoni   jew 
intermedjarji tal-assigurazzjoni, dejjem 
jekk l-intermedjarji tal-assigurazzjoni li l-
persuna taġixxi taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom ma jaġixxux huma stess taħt ir-
responsabbiltà ta’ impriża oħra jew 
intermedjarju ieħor tal-assigurazzjoni;

8. "intermedjarju  ta’ assigurazzjoni 
abbinata" tfisser kull persuna li twettaq l-
attività ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
għal jew f’isem  impriża  waħda jew aktar
tal-assigurazzjoni fil-każ ta’ prodotti tal-
assigurazzjoni li mhumiex f’kompetizzjoni
u li taġixxi taħt ir-responsabbiltà  sħiħa ta’ 
dawk l-impriżi tal-assigurazzjoni għall-
prodotti li jikkonċernawhom 
rispettivament;
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Or. en

Emenda 218
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. "intermedjarju  ta’ assigurazzjoni
abbinata " tfisser kull persuna li twettaq l-

attività ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
għal jew f’isem  impriża waħda jew aktar, 
jew f’isem intermedjarju tal-assigurazzjoni 
wieħed   jew aktar ,   u li taġixxi taħt ir-
responsabbiltà sħiħa ta’ dawk l-impriżi tal-
assigurazzjoni jew intermedjarji tal-
assigurazzjoni, dejjem jekk l-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni li l-persuna taġixxi taħt 
ir-responsabbiltà tagħhom ma jaġixxux 
huma stess taħt ir-responsabbiltà ta’ 
impriża oħra jew intermedjarju ieħor tal-
assigurazzjoni ;

8. "intermedjarju ta’ assigurazzjoni
abbinata" tfisser kull persuna li twettaq l-
attività ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
għal jew f’isem impriża waħda jew aktar, 
jew f’isem intermedjarju tal-assigurazzjoni 
wieħed jew aktar jekk il-prodotti ta’ 
assigurazzjoni ma jikkompetux ma’ 
xulxin, u madankollu, il-persuna ma 
tiġborx primjums jew ammonti maħsuba 
għall-klijent, u li taġixxi taħt ir-
responsabbiltà sħiħa ta’ dawk l-impriżi tal-
assigurazzjoni jew intermedjarji tal-
assigurazzjoni, dejjem jekk l-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni li l-persuna taġixxi taħt 
ir-responsabbiltà tagħhom ma jaġixxux 
huma stess taħt ir-responsabbiltà ta’ 
impriża oħra jew intermedjarju ieħor tal-
assigurazzjoni;
Kull persuna li twettaq attività ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni b’żieda mal-
attività prinċipali professjonali tagħha 
hija wkoll meqjusa bħala intermedjarja 
ta’ assigurazzjoni abbinata li taġixxi taħt 
ir-responsabbiltà ta’ impriża waħda jew 
diversi impriżi ta’ assigurazzjoni għall-
prodotti li jikkonċernawhom 
rispettivament jekk l-assigurazzjoni hija 
komplementarja għall-oġġetti jew is-
servizzi pprovduti fil-qafas ta’ din l-
attività prinċipali professjonali u l-
persuna ma tiġborx primjums jew 
ammonti maħsuba għall-klijent.

Or. de
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Emenda 219
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. "intermedjarju  ta’ assigurazzjoni
abbinata " tfisser kull persuna li twettaq l-
attività ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
għal jew f’isem  impriża  waħda jew aktar, 
jew f’isem intermedjarju tal-assigurazzjoni
wieħed   jew aktar  ,   u li taġixxi taħt ir-
responsabbiltà sħiħa ta’ dawk l-impriżi tal-
assigurazzjoni   jew intermedjarji tal-
assigurazzjoni, dejjem jekk l-intermedjarji
tal-assigurazzjoni li l-persuna taġixxi taħt 
ir-responsabbiltà tagħhom ma jaġixxux 
huma stess taħt ir-responsabbiltà ta’ 
impriża oħra jew intermedjarju ieħor tal-
assigurazzjoni;

8. "intermedjarju  ta’ assigurazzjoni
abbinata" tfisser kull persuna li twettaq l-
attività ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
għal jew f’isem  impriża  waħda jew aktar, 
jew f’isem intermedjarju tal-assigurazzjoni
rreġistrat fil-każ ta’ prodotti tal-
assigurazzjoni li mhumiex f’kompetizzjoni 
u li ma jiġborx primjums jew ammonti 
intiżi għall-konsumatur, u li taġixxi taħt 
ir-responsabbiltà sħiħa ta’ dawk l-impriżi 
tal-assigurazzjoni jew intermedjarji tal-
assigurazzjoni rreġistrati, għall-prodotti li 
jikkonċernawhom rispettivament dejjem 
jekk l-intermedjarju tal-assigurazzjoni
rreġistrat li l-persuna taġixxi taħt ir-
responsabbiltà tiegħu ma jaġixxix hu stess 
taħt ir-responsabbiltà ta’ impriża oħra jew 
intermedjarju ieħor tal-assigurazzjoni;

Kwalunkwe persuna li twettaq l-attività ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni flimkien 
mal-attività professjonali prinċipali 
tagħha titqies ukoll bħala intermedjarju 
ta’ assigurazzjoni abbinata li jaġixxi taħt 
ir-responsabbiltà ta’ impriża waħda jew 
aktar tal-assigurazzjoni jew intermedjarju 
rreġistrat tal-assigurazzjoni jekk l-
assigurazzjoni hija addizzjonali għall-
prodotti jew is-servizzi pprovduti fil-qafas 
ta’ din l-attività professjonali prinċipali u 
l-persuna ma tiġborx primjums jew 
ammonti intiżi għall-klijent;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu evitati spejjeż mhux meħtieġa, ir-reviżjoni għandha tibdel biss rekwiżiti skont fejn 
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ikun meħtieġ. Ma hemm l-ebda referenza għal problemi relatati mal-kunċett ta’ 
“intermedjarju abbinat” fil-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni. Minħabba t-tħassir tal-
Artikolu 4 “intermedjarji ddikjarati”, huwa neċessarju li jerġa’ jiġi introdott dan il-
paragrafu sabiex jiġu koperti attivitajiet anċillari. Huwa fl-interess tal-konsumaturi li jkun 
hemm ċarezza.

Emenda 220
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. "konsulenza" tfisser l-għoti ta’
rakkomandazzjoni lil klijent, jew fuq talba 
tiegħu jew b’inizjattiva tal-impriża tal-
assigurazzjoni jew tal-intermedjarju tal-
assigurazzjoni;

9. "konsulenza" tfisser l-għoti ta’ pariri lil 
klijent attwali jew potenzjali b’rabta ma’ 
prodott tal-assigurazzjoni, li huwa bbażat 
fuq rakkomandazzjoni personali, jew fuq 
talba tiegħu jew b’inizjattiva tal-impriża 
tal-assigurazzjoni jew tal-intermedjarju tal-
assigurazzjoni inkluż dwar it-tul taż-żmien 
tal-kuntratt;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħti d-definizzjoni ta’ konsulenza b’mod aktar preċiż. Barra minn dan, din 
għandha l-għan li ssaħħaħ il-konsulenza dwar l-assigurazzjoni li hija bbażata fuq ħlas 
mingħajr il-ħlas ta’ kummissjonijiet. Din l-emenda hija bbażata fuq kontribuzzjonijiet mill-
AEAPX u l-organizzazzjoni tal-konsumatur Ġermaniża BDV.

Emenda 221
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. "konsulenza" tfisser l-għoti ta’ 
rakkomandazzjoni lil klijent, jew fuq talba 
tiegħu jew b’inizjattiva tal-impriża tal-
assigurazzjoni jew tal-intermedjarju tal-

9. "konsulenza" tfisser l-għoti ta’ 
rakkomandazzjoni personali  lil klijent
skont il-ħtiġijiet tiegħu, jew fuq talba 
tiegħu jew b’inizjattiva tal-impriża tal-
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assigurazzjoni; assigurazzjoni jew tal-intermedjarju tal-
assigurazzjoni; l-attività ta’ konsulenza 
għandha titqies bħala servizz separat li 
huwa distint mill-għoti ta’ informazzjoni 
u spjegazzjonijiet dwar il-prodotti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsulenza għandha tfisser l-għoti ta’ rakkomandazzjoni mfassla skont il-ħtiġijiet ta’ klijent 
wieħed għal prodott speċifiku wieħed jew aktar. Id-definizzjoni għandha tkun allinjata mal-
istess terminu fil-MiFID u d-Direttiva dwar il-Kreditu b’Ipoteka.

Emenda 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. "konsulenza" tfisser l-għoti ta’ 
rakkomandazzjoni lil klijent, jew fuq talba 
tiegħu jew b’inizjattiva tal-impriża tal-
assigurazzjoni jew tal-intermedjarju tal-
assigurazzjoni;

9. "konsulenza" tfisser l-għoti ta’ 
rakkomandazzjoni personali lil klijent, jew 
fuq talba tiegħu jew b’inizjattiva tal-
impriża tal-assigurazzjoni jew tal-
intermedjarju tal-assigurazzjoni;

Or. en

Emenda 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. "kummissjoni ta’ kontinġenza" tfisser 
rimunerazzjoni fil-forma ta’ kummissjoni, 
fejn l-ammont li jkollu jitħallas ikun 
imsejjes fuq il-ksib ta’ miri miftiehma, 
marbutin man-negozju li l-intermedjarju 

10. "kummissjoni ta’ kontinġenza" tfisser 
rimunerazzjoni fil-forma ta’ kummissjoni, 
fejn l-ammont li jkollu jitħallas ikun 
imsejjes fuq il-ksib ta’ miri għall-prodott 
jew il-bejgħ, marbutin mal-attivitajiet li l-
intermedjarju jkun wettaq mal-istess 
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jkun wettaq mal-istess assiguratur; assiguratur;

Or. en

Emenda 224
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. "kummissjoni ta’ kontinġenza" tfisser 
rimunerazzjoni fil-forma ta’ kummissjoni, 
fejn l-ammont li jkollu jitħallas ikun 
imsejjes fuq il-ksib ta’ miri miftiehma, 
marbutin man-negozju li l-intermedjarju
jkun wettaq mal-istess assiguratur;

10. "kummissjoni ta’ kontinġenza" tfisser 
rimunerazzjoni fil-forma ta’ kummissjoni, 
fejn l-ammont li jkollu jitħallas ikun 
imsejjes fuq il-ksib ta’ kwalunkwe forma 
ta’ miri miftiehma, marbutin mal-
attivitajiet li l-intermedjarju jwettaq mal-
istess assiguratur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kummissjonijiet jistgħu mhux biss ikunu ġenerati mill-kisba ta’ miri relatati man-negozju li 
jkun twettaq, iżda wkoll bin-numru ta’ pretensjonijiet mill-klijenti tal-intermedjarju. Id-
definizzjoni ta’ kummissjoni ta’ kontinġenza għandha tinkludi l-elementi kollha li jistgħu 
jinfluwenzaw din it-tip ta’ rimunerazzjoni. Ċerti gruppi ta’ assigurazzjoni bankarja 
jikkalkulaw il-kummissjonijiet tagħhom fuq il-bażi ta’ prattiki ta’ bejgħ inkroċjat: pereżempju 
l-ammont ta’ kummissjonijiet fuq l-ipoteki jvarja skont il-fatt jekk tkunx inbiegħet 
assigurazzjoni kontra l-mewt lill-istess klijent. Dan it-tip ta’ prattika jħeġġeġ lill-
intermedjarju biex ibigħ diversi prodotti fl-istess ħin, anke jekk il-klijent ma jkollux bżonnhom 
kollha, jew seta’ jsib assigurazzjoni kontra l-mewt b’termini aktar attraenti mingħand fornitur 
ieħor. Din l-emenda hija bbażata fuq proposta mill-BEUC.

Emenda 225
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12 – punt a



PE504.392v01-00 82/158 AM\926837MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn l-intermedjarju huwa persuna 
naturali, l-Istat Membru li fih tinsab ir-
residenza tiegħu;

(a) fejn l-intermedjarju huwa persuna 
naturali, l-Istat Membru li fih jinsab l-
uffiċċju prinċipali tiegħu u fejn huwa 
jwettaq in-negozju tiegħu;

Or. en

Emenda 226
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) "prattika ta’ bejgħ inkroċjat" tfisser 
l-offerta ta’ servizz jew prodott ta’ 
assigurazzjoni flimkien ma’ servizz jew 
prodott ieħor bħala parti minn pakkett jew 
bħala kundizzjoni għall-konklużjoni ta’ 
ftehim jew pakkett ieħor;

imħassar

Or. en

Emenda 227
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) "prattika ta’ bejgħ inkroċjat" tfisser 
l-offerta ta’ servizz jew prodott ta’ 
assigurazzjoni flimkien ma’ servizz jew 
prodott ieħor bħala parti minn pakkett jew 
bħala kundizzjoni għall-konklużjoni ta’ 
ftehim jew pakkett ieħor;

imħassar

Or. en
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Emenda 228
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) "rabtiet mill-qrib" tfisser sitwazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 4(31) tad-Direttiva
[MiFID II];

(16) "rabtiet mill-qrib" tfisser sitwazzjoni 
msemmija fil-punt 17 tal-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2009/138/KE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li IMD2 hija Direttiva dwar l-assigurazzjoni, ikun aħjar li ssir referenza għal 
Direttiva oħra dwar l-assigurazzjoni, għal applikazzjoni konsistenti fis-settur tal-
assigurazzjoni.

Emenda 229
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) "rimunerazzjoni" tfisser kull
kummissjoni, tariffa, imposta jew ħlas 
ieħor, inkluż kwalunkwe tip ta’ benefiċċju 
ekonomiku, li jiġi offrut jew jingħata 
b’rabta ma’ attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni.

(18) "rimunerazzjoni" tfisser benefiċċju 
ekonomiku ta’ kwalunkwe tip, inkluż 
kummissjoni, tariffa, imposta jew ħlas 
ieħor li jiġi offrut jew jingħata b’rabta ma’ 
attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 230
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) "rimunerazzjoni" tfisser kull 
kummissjoni, tariffa, imposta jew ħlas 
ieħor, inkluż kwalunkwe tip ta’ benefiċċju 
ekonomiku, li jiġi offrut jew jingħata 
b’rabta ma’ attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni.

(18) "rimunerazzjoni" tfisser kull 
kummissjoni, tariffa, imposta jew
kwalunkwe ħlas ieħor, inkluż kwalunkwe 
tip ta’ benefiċċju ekonomiku dirett jew 
indirett, li jiġi offrut jew jingħata b’rabta 
ma’ attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 231
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) "rimunerazzjoni" tfisser kull 
kummissjoni, tariffa, imposta jew ħlas 
ieħor, inkluż kwalunkwe tip ta’ benefiċċju 
ekonomiku, li jiġi offrut jew jingħata
b’rabta ma’ attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni;

(18) "rimunerazzjoni" tfisser kull 
kummissjoni, tariffa, imposta jew ħlas 
ieħor, inkluż kwalunkwe tip ta’ benefiċċju 
ekonomiku jew monetarju, kif ukoll 
inċentivi oħra, li jiġu offruti jew 
jingħataw b’rabta ma’ attivitajiet ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni;

Or. de

Emenda 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) "rimunerazzjoni" tfisser kull
kummissjoni, tariffa, imposta jew ħlas 

(18) "rimunerazzjoni" tfisser kull 
kummissjoni, tariffa, imposta jew ħlas 
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ieħor, inkluż kwalunkwe tip ta’ benefiċċju 
ekonomiku, li jiġi offrut jew jingħata 
b’rabta ma’ attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni.

ieħor, inkluż kwalunkwe tip ta’ benefiċċju
jew inċentiv ekonomiku, li jiġi offrut, 
jitħallas jew jingħata b’rabta ma’ 
attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 233
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) "prattika ta’ abbinar" tfisser l-offerta 
ta’ servizz anċillari wieħed jew iktar ma’ 
servizz jew prodott tal-assigurazzjoni 
f’pakkett, fejn dan is-servizz jew prodott 
tal-assigurazzjoni ma jkunx disponibbli 
b’mod separat għall-konsumatur.

imħassar

Or. en

Emenda 234
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) "prattika ta’ abbinar" tfisser l-offerta 
ta’ servizz anċillari wieħed jew iktar ma’ 
servizz jew prodott tal-assigurazzjoni 
f’pakkett, fejn dan is-servizz jew prodott 
tal-assigurazzjoni ma jkunx disponibbli 
b’mod separat għall-konsumatur.

(19) "prattika ta’ abbinar" tfisser rekwiżit 
fuq il-konsumatur li jixtri prodott jew
servizz finanzjarju speċifiku wieħed jew 
iktar ma’ servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni f’pakkett, fejn dan is-servizz 
jew prodott tal-assigurazzjoni ma jkunx 
disponibbli b’mod separat għall-
konsumatur. Prattika ta’ abbinar ma 
tirreferix għall-offerta fakultattiva ta’ 
prodott tal-assigurazzjoni wieħed jew 
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aktar bħala parti minn pakkett fejn il-
prodott primarju mhuwiex servizz tal-
assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 235
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) "prattika ta’ abbinar" tfisser l-offerta 
ta’ servizz anċillari wieħed jew iktar ma’ 
servizz jew prodott tal-assigurazzjoni
f’pakkett, fejn dan is-servizz jew prodott
tal-assigurazzjoni ma jkunx disponibbli 
b’mod separat għall-konsumatur.

(19) "prattika ta’ abbinar" tfisser l-offerta
lil konsumatur ta’ servizz jew prodott
anċillari finanzjarju wieħed jew iktar ma’ 
servizz jew prodott prinċipali finanzjarju
f’pakkett li jinvolvi tal-anqas servizz jew 
prodott wieħed tal-assigurazzjoni, u fejn 
is-servizz jew prodott prinċipali 
finanzjarju ma jkunx disponibbli b’mod 
separat għall-konsumatur.

Or. en

Emenda 236
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) "prattika ta’ abbinar" tfisser l-offerta 
ta’ servizz anċillari wieħed jew iktar ma’ 
servizz jew prodott tal-assigurazzjoni 
f’pakkett, fejn dan is-servizz jew prodott 
tal-assigurazzjoni ma jkunx disponibbli 
b’mod separat għall-konsumatur.

(19) "prattika ta’ abbinar" tfisser l-offerta 
ta’:

- żewġ servizzi jew prodotti tal-
assigurazzjoni jew aktar f’pakkett fejn 
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dawn is-servizzi jew prodotti tal-
assigurazzjoni mhumiex disponibbli 
b’mod separat għall-konsumatur; jew
- servizz anċillari wieħed jew iktar ma’ 
servizz jew prodott tal-assigurazzjoni 
f’pakkett, fejn dan is-servizz jew prodott 
tal-assigurazzjoni ma jkunx disponibbli
b’mod separat għall-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbinar u l-iggruppar huma indirizzati mill-proposta tal-Kummissjoni biss meta servizzi 
oħra minbarra assigurazzjonijiet huma offerti flimkien ma’ servizz tal-assigurazzjoni u mhux 
meta żewġ servizzi tal-assigurazzjoni jew aktar jinbigħu flimkien. L-abbinar ta’ żewġ servizzi 
tal-assigurazzjoni jew aktar għandu jkun ipprojbit. Servizz tal-assigurazzjoni għandu jkun 
disponibbli għal konsumaturi mingħajr ma jkun obbligatorju li dawn jissottoskrivu għal xi 
ieħor. Pereżempju: l-assigurazjonijiet tad-dar fi Franza, imsejħa “Multirisque Habitation” 
dejjem jinkludu assigurazzjoni ta’ responsabbiltà familjari ċivili: iż-żewġ prodotti għandhom 
ikunu offruti b’mod separat għax dawn ma jiffurmawx oġġettiv stabbilit. Dan huwa l-istess 
għal diversi pajjiżi fejn l-assigurazzjoni kontra l-mewt għal kreditu b’ipoteka tinbiegħ 
flimkien mal-assigurazzjoni tad-dar, filwaqt li m hemm l-ebda ħtieġa oġġettiva li dawn 
jinbiegħu flimkien, u ċertament mhux mill-istess intermedjarju. Aktar u aktar 
assigurazzjonijiet qed jiġi proposti lill-konsumaturi f’pakketti. Ċerti impriżi tal-assigurazzjoni 
jipproponu kuntratt globali bil-protezzjonijiet kollha tas-soltu (karozza, dar, responsabbiltà  
ċivili) li jitħallsu permezz ta’ debitu mensili dirett. Dawn il-prattiki jirristrinġu l-
kompetizzjoni fis-suq tal-assigurazzjoni u jagħmluha diffiċli għal konsumaturi li jfittxu 
prodotti mingħand impriżi oħra u jipprevjenu lil fornituri ta’ assigurazzjoni li huma iżgħar 
milli jidħlu fis-suq jew jiżviluppaw prodotti ġodda. Din l-emenda hija bbażata fuq proposta 
mill-BEUC.

Emenda 237
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) "prattika ta’ abbinar" tfisser l-offerta 
ta’ servizz anċillari wieħed jew iktar ma’ 
servizz jew prodott tal-assigurazzjoni 
f’pakkett, fejn dan is-servizz jew prodott 
tal-assigurazzjoni ma jkunx disponibbli 

(19) "prattika ta’ abbinar" tfisser l-offerta 
ta’ servizz anċillari wieħed jew iktar ma’ 
servizz jew prodott tal-assigurazzjoni 
f’pakkett, fejn dan is-servizz jew prodott 
tal-assigurazzjoni ma jkunx disponibbli 
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b’mod separat għall-konsumatur; b’mod separat għall-konsumatur;

Bħala prattika ta’ abbinar ma tapplikax: 
il-provvista ta’ prodott ta’ assigurazzjoni 
biex ikun issupplimentat servizz 
finanzjarju fuq bażi volontarja, sakemm
il-prodott ta’ assigurazzjoni jservi biss 
biex ir-riskju ta’ mewt jew riskji simili li 
huma ta’ theddida għall-ħajja tal-
konsumatur jkopru permezz tal-
finanzjament tiegħu, il-prodotti tat-tfaddil 
jew tal-pensjoni tiegħu;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex iġġustifikat li ma tibqax iktar possibbli l-assigurazzjoni fuq self jew finanzjamenti 
oħra f’każ ta’ mewt jew qgħad. Dan jista’ jinvolvi spejjeż ogħla fis-sistemi soċjali.

Emenda 238
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) "prattika ta’ gruppar" tfisser l-
offerta ta’ servizz anċillari wieħed jew 
iktar ma’ servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni f’pakkett, fejn dan is-
servizz jew prodott tal-assigurazzjoni jkun 
disponibbli wkoll b’mod separat għall-
konsumatur, iżda mhux neċessarjament 
bl-istess termini u kundizzjonijiet bħal 
meta jiġi offrut fi gruppar mas-servizzi 
anċillari.

imħassar

Or. en

Emenda 239
Philippe De Backer
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) "prattika ta’ gruppar" tfisser l-offerta 
ta’ servizz anċillari wieħed jew iktar ma’ 
servizz jew prodott tal-assigurazzjoni
f’pakkett, fejn dan is-servizz jew prodott
tal-assigurazzjoni jkun disponibbli wkoll
b’mod separat għall-konsumatur, iżda 
mhux neċessarjament bl-istess termini u 
kundizzjonijiet bħal meta jiġi offrut fi 
gruppar mas-servizzi anċillari.

(20) "prattika ta’ gruppar" tfisser l-offerta
lil konsumatur ta’ servizz jew prodott
anċillari finanzjarju wieħed jew iktar ma’ 
servizz jew prodott prinċipali finanzjarju
f’pakkett li jinvolvi tal-anqas servizz jew 
prodott wieħed tal-assigurazzjoni, u fejn 
is-servizz jew prodott prinċipali 
finanzjarju jkun disponibbli b’mod separat 
għall-konsumatur, iżda mhux 
neċessarjament bl-istess termini u 
kundizzjonijiet bħal meta jiġi offrut fi 
gruppar mas-servizzi anċillari.

Or. en

Emenda 240
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) "prattika ta’ gruppar" tfisser l-offerta 
ta’ servizz anċillari wieħed jew iktar ma’ 
servizz jew prodott tal-assigurazzjoni 
f’pakkett, fejn dan is-servizz jew prodott 
tal-assigurazzjoni jkun disponibbli wkoll 
b’mod separat għall-konsumatur, iżda 
mhux neċessarjament bl-istess termini u 
kundizzjonijiet bħal meta jiġi offrut fi 
gruppar mas-servizzi anċillari.

(20) "prattika ta’ gruppar" tfisser l-offerta 
ta’ prodott jew servizz finanzjarju wieħed 
jew iktar ma’ servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni f’pakkett, fejn dan is-servizz 
jew prodott tal-assigurazzjoni jkun 
disponibbli wkoll b’mod separat għall-
konsumatur, iżda mhux neċessarjament bl-
istess termini u kundizzjonijiet bħal meta 
jiġi offrut fi gruppar mal-prodotti jew mas-
servizzi l-oħra.

Or. en

Emenda 241
Antolín Sánchez Presedo
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) għall-finijiet tal-Artikolu 31a ta’ din 
id-Direttiva, ‘ċerti attivitajiet finanzjarji’ 
tfisser kwalunkwe attività fi kwalunkwe 
stadju matul iċ-ċiklu kollu ta’ produzzjoni 
ta’ strument mit-tfassil tiegħu għas-
servizzi ta’ wara l-bejgħ inklużi l-impenn 
u l-obbligi ta’ min jipproduċi l-istrument.

Or. en

Emenda 242
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 20b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20b) għall-finijiet tal-Artikolu 31a ta’ din 
id-Direttiva, ‘strument’ tfisser prodott tal-
assigurazzjoni jew ta’ pensjoni li jaqa’ 
taħt l-oqsma ta’ kompetenza tal-AEAPX 
kif stabbilit fir-Regolament (UE) 
Nru 1094/2010.

Or. en

Emenda 243
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) “klijent professjonali” tfisser klijent 
li jissodisfa l-kriterji stabbiliti fl-Anness I.
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Or. en

Emenda 244
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) “konsumatur" tfisser konsumatur 
kif definit fl-Artikolu 2(a) tad-
Direttiva 2005/29/KE dwar Prattiċi 
Kummerċjali Żleali.

Or. en

Emenda 245
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 20b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20b) “klijent bl-imnut" tfisser klijent li 
mhuwiex klijent professjonali;

Or. en

Emenda 246
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief kif inhu pprovdut fl-Artikolu 4, l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni għandhom ikunu rreġistrati 

L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni għandhom ikunu rreġistrati 
ma’ awtorità kompetenti, fl-Istat Membru 
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ma’awtorità kompetenti ,  fl-Istat Membru 
tad-domiċilju tagħhom. L-impriżi tal-
assigurazzjoni rreġistrati fl-Istati Membri 
skont id-Direttiva 73/239/KEE, id-
Direttiva 2002/83/KE u d-
Direttiva 2005/68/KE, u l-impjegati 
tagħhom, ma għandhomx jiġu mitluba li 
jerġgħu jirreġistraw fil-qafas ta’ din id-
Direttiva.

tad-domiċilju tagħhom. L-impriżi tal-
assigurazzjoni rreġistrati fl-Istati Membri 
skont id-Direttiva 73/239/KEE, id-
Direttiva 2002/83/KE u d-
Direttiva 2005/68/KE ma għandhomx jiġu 
mitluba li jerġgħu jirreġistraw fil-qafas ta’ 
din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li ttejjeb ir-reġistrazzjoni tal-intermedjarji kollha tal-
assigurazzjoni biex b’hekk tittratta l-problema ta’ bejgħ piramidali fil-qasam tal-
assigurazzjonijiet. Din l-emenda hija bbażata fuq kontribuzzjoni mill-organizzazzjoni tal-
konsumatur Ġermaniża VZBV.

Emenda 247
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief kif inhu pprovdut fl-Artikolu 4, l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni għandhom ikunu rreġistrati 
ma’awtorità kompetenti ,  fl-Istat Membru 
tad-domiċilju tagħhom. L-impriżi tal-
assigurazzjoni rreġistrati fl-Istati Membri 
skont id-Direttiva 73/239/KEE, id-
Direttiva 2002/83/KE u d-
Direttiva 2005/68/KE, u l-impjegati 
tagħhom, ma għandhomx jiġu mitluba li 
jerġgħu jirreġistraw fil-qafas ta’ din id-
Direttiva.

L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni għandhom ikunu rreġistrati 
ma’ awtorità kompetenti, fl-Istat Membru 
tad-domiċilju tagħhom. L-impriżi tal-
assigurazzjoni rreġistrati fl-Istati Membri 
skont id-Direttiva 73/239/KEE, id-
Direttiva 2002/83/KE u d-
Direttiva 2005/68/KE, u l-impjegati 
tagħhom, ma għandhomx jiġu mitluba li 
jerġgħu jirreġistraw fil-qafas ta’ din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ħlief kif inhu pprovdut fl-Artikolu 4,  l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni għandhom ikunu rreġistrati 
ma’awtorità kompetenti ,  fl-Istat Membru 
tad-domiċilju tagħhom. L-impriżi tal-
assigurazzjoni rreġistrati fl-Istati Membri 
skont id-Direttiva 73/239/KEE, id-
Direttiva 2002/83/KE u d-
Direttiva 2005/68/KE, u l-impjegati 
tagħhom, ma għandhomx jiġu mitluba li 
jerġgħu jirreġistraw fil-qafas ta’ din id-
Direttiva.

Ħlief kif inhu pprovdut fl-Artikolu 4,  l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni għandhom ikunu rreġistrati 
ma’ awtorità kompetenti, kif definit fl-
Artikolu 7(2), fl-Istat Membru tad-
domiċilju tagħhom. L-impriżi tal-
assigurazzjoni u ta’ riassigurazzjoni
rreġistrati fl-Istati Membri skont id-
Direttiva 73/239/KEE, id-
Direttiva 2002/83/KE u d-
Direttiva 2005/68/KE, u l-impjegati 
tagħhom, ma għandhomx jiġu mitluba li 
jerġgħu jirreġistraw fil-qafas ta’ din id-
Direttiva.

Or. en

Emenda 249
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel 
subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu 
jistipulaw li impriżi tal- assigurazzjoni u 
tar-riassigurazzjoni u korpi oħra jistgħu 
jikkooperaw  mal-awtoritajiet kompetenti 

fir-reġistrazzjoni ta’ intermedjarji tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u fl-
applikazzjoni tar-rekwiżiti tal-Artikolu 8
għal dawk l-intermedjarji. B’mod 
partikolari, fil-każ ta’ intermedjarji  ta’
assigurazzjoni abbinata , jistgħu jkunu
reġistrati minn impriża tal- assigurazzjoni 
jew minn assoċjazzjoni ta’ impriżi tal-
assigurazzjoni , jew minn intermedjarju 
tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni  

Mingħajr preġudizzju għall-ewwel 
subparagrafu, l-Istati Membri jistgħu 
jistipulaw li impriżi tal-assigurazzjoni u 
tar-riassigurazzjoni u korpi oħra jistgħu 
jikkooperaw  mal-awtoritajiet kompetenti 

fir-reġistrazzjoni ta’ intermedjarji tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u fl-
applikazzjoni tar-rekwiżiti tal-Artikolu 8(2)
għal dawk l-intermedjarji. Madankollu, l-
intermedjarji ta’ assigurazzjoni
abbinata għandhom ukoll ikunu reġistrati
ma’ awtorità kompetenti, fl-Istat Membru 
tad-domiċilju tagħhom.
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taħt is-superviżjoni ta’ awtorità 
kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li toħloq kundizzjonijiet ugwali fost l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni. Peress li intermedjarji ta’ assigurazzjoni abbinata jwettqu kompiti 
professjonali simili għal dawk mhux abbinati, il-proċess ta’ reġistrazzjoni tagħhom għandu 
jkun l-istess bħal dak tal-intermedjarji mhux abbinati. Din l-emenda hija bbażata fuq 
kontribuzzjoni mill-organizzazzjoni tal-konsumatur Ġermaniża BDV.

Emenda 250
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li, fejn 
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni jaġixxi taħt ir-
responsabbiltà ta’ impriża tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, jew 
taħt ir-responsabbiltà intermedjarju ieħor 
irreġistrat tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni, dan l-aħħar 
intermedjarju, jew l-impriża, għandhom 
ikunu responsabbli li jiżguraw li l-ewwel 
intermedjarju jilħaq il-kundizzjonijiet 
għar-reġistrazzjoni stipulati f’din id-
Direttiva. F’dak il-każ, il-persuna jew l-
entità li taċċetta r-responsabbiltà, wara li 
tkun ġiet informata mill-Istati Membri 
rigward id-dettalji stipulati fil-
paragrafu 7(a) u (b) ta’ dan l-Artikolu, 
għandha tkun sodisfatta fir-rigward tad-
dettalji stipulati fil-paragrafy 7(c) ta’ dan 
l-Artikolu. L-Istati Membri jistgħu 
jistipulaw ukoll li l-persuna jew l-entità li 
tassumi r-responsabbiltà għall-
intermedjarju għandha tirreġistra dak l-
intermedjarju.

L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li, fejn 
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni jaġixxi taħt ir-
responsabbiltà ta’ impriża tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, jew 
taħt ir-responsabbiltà tal-intermedjarju, l-
intermedjarju tal-assigurazzjoni mhux se 
jkun meħtieġ li jipprovdi lill-awtorità 
kompetenti bl-informazzjoni fl-
Artikolu 3(7)(a) u (b) u l-entità 
responsabbli għandha tiżgura li l-
intermedjarju tal-assigurazzjoni jissodisfa 
l-kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni u 
dispożizzjonijiet oħra stipulati f’din id-
Direttiva. L-Istati Membri jistgħu 
jistipulaw ukoll li l-persuna jew l-entità li 
tassumi r-responsabbiltà għall-
intermedjarju għandha tirreġistra dak l-
intermedjarju.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom il-flessibilità li jippermettu lid-ditti prinċipali jirreġistraw 
lill-aġenti tagħhom, irrispettivament minn kif dan huwa definit fil-liġi nazzjonali. Taħt 
arranġamenti bħal dawn, l-aġent ma jipprovdix l-informazzjoni ta’ reġistrazzjoni lill-
awtorità, imma minflok jipprovdiha lill-prinċipal li jieħu r-responsabbiltà sħiħa li l-aġent 
jissodisfa l-kundizzjonijiet tar-reġistrazzjoni u d-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ din id-Direttiva.

Emenda 251
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li, fejn 
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni jaġixxi taħt ir-
responsabbiltà ta’ impriża tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, jew 
taħt ir-responsabbiltà intermedjarju ieħor 
irreġistrat tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni, dan l-aħħar 
intermedjarju, jew l-impriża, għandhom
ikunu responsabbli li jiżguraw li l-ewwel 
intermedjarju jilħaq il-kundizzjonijiet
għar-reġistrazzjoni stipulati f’din id-
Direttiva. F’dak il-każ, il-persuna jew l-
entità li taċċetta r-responsabbiltà, wara li 
tkun ġiet informata mill-Istati Membri 
rigward id-dettalji stipulati fil-
paragrafu 7(a) u (b) ta’ dan l-Artikolu, 
għandha tkun sodisfatta fir-rigward tad-
dettalji stipulati fil-paragrafy 7(c) ta’ dan 
l-Artikolu. L-Istati Membri jistgħu 
jistipulaw ukoll li l-persuna jew l-entità li 
tassumi r-responsabbiltà għall-
intermedjarju għandha tirreġistra dak l-
intermedjarju.

L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li, fejn 
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni jaġixxi taħt ir-
responsabbiltà ta’ impriża tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, jew 
taħt ir-responsabbiltà tal-intermedjarju, l-
intermedjarju tal-assigurazzjoni ma 
għandux jipprovdi lill-awtorità kompetenti 
bl-informazzjoni tar-reġistrazzjoni fl-
Artikolu 3(7) u l-intermedjarju jew l-
impriża tal-assigurazzjoni responsabbli
għandhom jiżguraw li l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni tagħhom jissodisfa l-
kundizzjonijiet għar-reġistrazzjoni u 
dispożizzjonijiet oħra stipulati f’din id-
Direttiva. L-Istati Membri jistgħu 
jistipulaw ukoll li l-persuna jew l-entità li 
tassumi r-responsabbiltà għall-
intermedjarju għandha tirreġistra dak l-
intermedjarju.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għadha tadotta skema ta’ reġistrazzjoni proporzjonata, li tnaqqas il-piż fuq 
intermedjarji iżgħar u tippermetti lil entitajiet oħra tal-assigurazzjoni li jieħdu responsabbiltà 
regolatorja għall-attivitajiet tagħhom. Dan l-approċċ jagħti lill-Istati Membri l-flessibilità li 
jippermettu lid-ditti prinċipali jirreġistraw lill-aġenti tagħhom, irrispettivament minn kif 
dawn ir-relazzjonijiet huma definiti fil-liġi nazzjonali.

Emenda 252
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri mhumiex meħtieġa li
japplikaw ir-rekwiżit imsemmi   fl-ewwel u 
t-tieni subparagrafi lill-persuni kollha 
naturali li jaħdmu f’impriża tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, jew 
f’intermedjarju rreġistrat tal-assigurazzjoni 
jew tar-riassigurazzjoni, u li   jwettqu  l-
attività ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
jew fir-riassigurazzjoni.

L-Istati Membri għandhom japplikaw ir-
rekwiżit imsemmi fl-ewwel u t-tieni 
subparagrafi lill-persuni kollha naturali li 
jaħdmu f’impriża tal-assigurazzjoni jew 
tar-riassigurazzjoni, jew f’intermedjarju 
rreġistrat tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni, u li jwettqu l-attività ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni jew fir-
riassigurazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Intermedjarji tal-assigurazzjoni għandhom ikunu reġistrati b’mod individwali biex tkun 
evitata l-firxa ta’ mudelli ta’ “bejgħ strutturali”. Il-bażi tagħhom hija skema bħal piramida, u 
intermedjarji bi kwalifiki baxxi. Għalhekk, l-intermedjarji jirċievu parti mill-kummissjonijiet 
kollha li jinkisbu mis-subintermedjarji tagħhom. Din il-prattika hija detrimentali għall-
kwalità tal-konsulenza u l-interessi tal-konsumaturi, u għalhekk għandha tiġi ttrattata b’mod 
effettiv. Din l-emenda hija bbażata fuq kontribuzzjonijiet mill-organizzazzjonijiet tal-
konsumatur Ġermaniżi VZBV u BDV.

Emenda 253
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tistabbilixxi, 
tippubblika fuq is-sit elettroniku tagħha, u 
żżomm aġġornat reġistru elettroniku
uniku li jiġbor rekords tal-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
li jkunu nnotifikaw l-intenzjoni tagħhom 
li jwettqu negozju transfruntier skont il-
Kapitolu IV. Biex dan ikun possibbli, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu t-
tagħrif relevanti lill-AEAPX mingħajr 
dewmien. Dan ir-reġistru għandu juri 
ħolqa għas-sit elettroniku ta’ kull awtorità 
kompetenti relevanti f´kull Stat Membru. 
Ir-reġistru għandu jiġbor ħoloq elettroniċi 
għas-siti elettroniċi tal-awtoritajiet 
kompetenti ta’ kull Stat Membru, u r-
reġistru għandu jkun aċċessibbli minn 
dawk l-istess siti elettroniċi.

L-AEAPX għandha tistabbilixxi sit
elettroniku b’ħoloq għal kull punt uniku 
ta’ informazzjoni stabbilit mill-Istati 
Membri skont l-Artikolu 3(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma meħtieġa jippubblikaw dettalji ta’ intermedjarji li joħorġu passaporti 
taħt l-Artikolu 3(3), għalhekk ma hemmx ħtieġa li l-AEAPX tistabbilixxi bażi ta' data 
separata.  L-AEAPX għandha żżomm sit elettroniku ċentrali li jkollu ħoloq ma’ siti elettroniċi 
nazzjonali li jipprovdu l-informazzjoni rilevanti.

Emenda 254
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom ukoll jiżguraw
li intermedjarji tal- assigurazzjoni - inklużi 
dawk  abbinati - u intermedjarji tar-
riassigurazzjoni li  ma jibqgħux 
jikkonformaw ma’ dawn ir-rekwiżiti
jitneħħew mir-reġistru. Il-validità tar-
reġistrazzjoni għandha tkun soġġetta għal 

L-Istati Membri għandhom ukoll jiżguraw
li intermedjarji tal- assigurazzjoni - inklużi 
dawk abbinati - u intermedjarji tar-
riassigurazzjoni li  ma jibqgħux 
jikkonformaw ma’ dawn ir-rekwiżiti
jitneħħew immedjatament mir-reġistru. Il-
validità tar-reġistrazzjoni għandha tkun 
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reviżjoni regolari mill-awtorità kompetenti. 
Fejn meħtieġ,  l-Istat Membru tad-
domiċilju għandu jinforma lill-Istat 
Membru ospitanti b’dik it-tneħħija.

soġġetta għal reviżjoni regolari mill-
awtorità kompetenti. Fejn meħtieġ, l-Istat 
Membru tad-domiċilju għandu jinforma 
lill-Istat Membru ospitanti b’dik it-
tneħħija.

Or. de

Emenda 255
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw  li r-
reġistrazzjoni ta’ intermedjarji tal-
assigurazzjoni - inklużi dawk  abbinati - u 
ta’ intermedjarji tar- riassigurazzjoni, tkun
soġġetta  għall-konformità mar-rekwiżiti
professjonali preskritti fl-Artikolu 8.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
reġistrazzjoni ta’ intermedjarji tal-
assigurazzjoni - inklużi dawk abbinati - u 
ta’ intermedjarji tar-riassigurazzjoni, tkun
soġġetta għall-konformità mar-rekwiżiti
professjonali preskritti fl-Artikolu 8, jew li 
intermedjarju jew impriża oħra tieħu 
responsabbiltà biex tiżgura li l-
intermedjarju jissodisfa dawn ir-rekwiżiti 
skont l-Artikolu 3(1)(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandu jkollhom il-flessibilità li jippermettu lid-ditti prinċipali jirreġistraw 
lill-aġenti tagħhom, irrispettivament minn kif dan huwa definit fil-liġi nazzjonali. Taħt 
arranġamenti bħal dawn, l-aġent ma jipprovdix l-informazzjoni ta’ reġistrazzjoni lill-
awtorità, imma minflok jipprovdiha lill-prinċipal li jieħu r-responsabbiltà sħiħa li l-aġent 
jissodisfa l-kundizzjonijiet tar-reġistrazzjoni u d-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ din id-Direttiva.

Emenda 256
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti ma jirreġistrawx 
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni sakemm ma jkunux 
sodisfatti li l-intermedjarju jilħaq ir-
rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 8.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti ma jirreġistrawx 
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni sakemm l-intermedjarju 
jilħaq ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 8.

Or. de

Emenda 257
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw  li r-
reġistrazzjoni ta’ intermedjarji tal-
assigurazzjoni - inklużi dawk  abbinati - u 
ta’ intermedjarji tar- riassigurazzjoni, tkun
soġġetta  għall-konformità mar-rekwiżiti
professjonali preskritti fl-Artikolu 8.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li r-
reġistrazzjoni ta’ intermedjarji tal-
assigurazzjoni - inklużi dawk abbinati - u 
ta’ intermedjarji tar-riassigurazzjoni, tkun
soġġetta għall-konformità mar-rekwiżiti
professjonali preskritti fl-Artikolu 8, jew li 
entità tal-assigurazzjoni oħra tiżgura li l-
intermedjarju jissodisfa dawn ir-rekwiżiti 
skont l-Artikolu 3(1)(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva għadha tadotta skema ta’ reġistrazzjoni proporzjonata, li tnaqqas il-piż fuq 
intermedjarji iżgħar u tippermetti lil entitajiet oħra tal-assigurazzjoni li jieħdu responsabbiltà 
regolatorja għall-attivitajiet tagħhom. Dan l-approċċ jagħti lill-Istati Membri l-flessibilità li 
jippermettu lid-ditti prinċipali jirreġistraw lill-aġenti tagħhom, irrispettivament minn kif 
dawn ir-relazzjonijiet huma definiti fil-liġi nazzjonali.

Emenda 258
Olle Schmidt
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Intermedjarji tal-assigurazzjoni u ta’ 
riassigurazzjoni rreġistrati għandhom 
ikunu jistgħu jibdew u jwettqu l-attività 
ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni fl-Unjoni kemm permezz 
tal-libertà tal-istabbiliment u kemm 
permezz tal-libertà li jipprovdu servizzi. 
Intermedjarju tal-assigurazzjoni qed 
jopera taħt Libertà li jipprovdi servizzi 
jekk għandu l-intenzjoni li jipprovdi lil 
detentur tal-polza, li huwa stabbilit fi Stat 
Membru differenti minn dak fejn l-
intermedjarju tal-assigurazzjoni huwa 
stabbilit, b’kuntratt tal-assigurazzjoni 
relatat ma’ riskju li jinsab fi Stat Membru 
differenti mill-Istat Membru fejn l-
intermedjarju tal-assigurazzjoni huwa 
stabbilit.

Or. en

Emenda 259
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Intermedjarji tal-assigurazzjoni u ta’ 
riassigurazzjoni rreġistrati għandhom 
ikunu jistgħu jibdew u jwettqu l-attività 
ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni fl-Unjoni kemm permezz 
tal-libertà tal-istabbiliment u kemm 
permezz tal-libertà li jipprovdu servizzi.

Or. en
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Emenda 260
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-intermedjarji ta’ assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni rreġistrati għandhom 
ikunu permessi li jibdew jew isegwu 
attività ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
jew riassigurazzjoni fil-Komunità permezz 
tal-libertà ta’ stabbiliment u l-libertà li 
jipprovdu servizzi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din il-formulazzjoni ma tteħditx mill-IMD1 u għandha terġa’ tiddaħħal sabiex jiġu stabbiliti 
fid-Direttiva l-libertà ta’ stabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi fil-Komunità.

Emenda 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u 
ta’ riassigurazzjoni rreġistrati għandhom 
ikunu jistgħu jibdew u jwettqu l-attività 
ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni fil-Komunità kemm 
permezz tal-libertà tal-istabbiliment u 
kemm permezz tal-libertà li jipprovdu 
servizzi.

Or. en

Emenda 262
Ildikó Gáll-Pelcz
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
applikazzjoniijet mingħand intermedjarji 
biex jiġu inklużi fir-reġistru jiġu ttrattati fi 
żmien sitt xhur mit-tressiq ta’ 
applikazzjoni kompluta, u għandhom 
jipprovdu wkoll li l-applikant jiġi 
nnotifikat bid-deċiżjoni mingħajr dewmien.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
applikazzjoniijet mingħand intermedjarji 
biex jiġu inklużi fir-reġistru jiġu ttrattati fi 
żmien xahrejn mit-tressiq ta’ applikazzjoni 
kompluta, u għandhom jipprovdu wkoll li 
l-applikant jiġi nnotifikat bid-deċiżjoni 
mingħajr dewmien.

Or. en

Emenda 263
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti tagħhom jitolbu,
mingħand l-intermedjarji tal-assigurazzjoni 
u tar-riassigurazzjoni, u bħala kundizzjoni 
għar-reġistrazzjoni tagħhom, dan li ġej:

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti tagħhom jitolbu
evidenza ta’ dan li ġej bħala kundizzjoni 
tar-reġistrazzjoni mingħand l-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni
minbarra għal intermedjarji abbinati u 
intermedjarji fejn entità oħra tal-
assigurazzjoni tieħu responsabbiltà biex 
tigura li l-intermedjarju jissodisfa dawn 
ir-rekwiżiti skont l-Artikolu 3(1)(3). 

Or. en

Emenda 264
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti tagħhom jitolbu,
mingħand l-intermedjarji tal-assigurazzjoni 
u tar-riassigurazzjoni, u bħala kundizzjoni 
għar-reġistrazzjoni tagħhom, dan li ġej:

7. Bħala kundizzjoni tar-reġistrazzjoni l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti tagħhom jitolbu
dan li ġej mingħand l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni
minbarra għal intermedjarji abbinati u 
dawk fejn entità oħra tal-assigurazzjoni 
tiżgura li l-intermedjarju jissodisfa dawn 
ir-rekwiżiti skont l-Artikolu 3(1)(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jipproponi li jeskludi l-ġestjoni ta’ pretensjonijiet u l-istimar tad-danni mill-ambitu ta’ din id-
Direttiva. Fornituri ta’ servizzi anċillari madankollu għandhom ikunu soġġetti għal 
proċedura ta’ reġistrazzjoni aktar sempliċi, fejn ċerti rekwiżiti imposti fuq intermedjarji biss 
ikollhom jiġu sodisfatti, inkluż l-Artikoli 8 (1), 8 (2), 15 u 16. L-Istati Membri jistgħu jmorru 
lil hinn minn dawn ir-rekwiżiti, jekk dawn ikunu proporzjonati mal-attività. L-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu wkoll ifasslu l-proċess ta’ reġistrazzjoni skont il-kumplessità tal-
prodott.

Emenda 265
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti 
b’informazzjoni rigward l-identità tal-
azzjonisti jew tal-membri, ikunux persuni 
naturali jew ġuridiċi, li jkollhom 
parteċipazzjoni fl-intermedjarju li jaqbeż l-
10 %, u rigward l-ammonti ta’ dawk il-
parteċipazzjonijiet;

(a) l-identità tal-azzjonisti jew tal-membri, 
ikunux persuni naturali jew ġuridiċi, li 
jkollhom parteċipazzjoni fl-intermedjarju li 
jaqbeż l-10 %, u rigward l-ammonti ta’ 
dawk il-parteċipazzjonijiet;

Or. en
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Emenda 266
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti 
b’informazzjoni rigward l-identità tal-
azzjonisti jew tal-membri, ikunux persuni 
naturali jew ġuridiċi, li jkollhom 
parteċipazzjoni fl-intermedjarju li jaqbeż l-
10 %, u rigward l-ammonti ta’ dawk il-
parteċipazzjonijiet;

(a) l-identità tal-azzjonisti jew tal-membri, 
ikunux persuni naturali jew ġuridiċi, li 
jkollhom parteċipazzjoni fl-intermedjarju li 
jaqbeż l-10 %, u rigward l-ammonti ta’ 
dawk il-parteċipazzjonijiet;

Or. en

Emenda 267
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti 
b’informazzjoni rigward l-identità ta’ 
persuni li jkollhom rabtiet mill-qrib mal-
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni;

(b) l-identità ta’ persuni li jkollhom rabtiet 
mill-qrib mal-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni;

Or. en

Emenda 268
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti (b) l-identità ta’ persuni li jkollhom rabtiet 
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b’informazzjoni rigward l-identità ta’ 
persuni li jkollhom rabtiet mill-qrib mal-
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni;

mill-qrib mal-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni;

Or. en

Emenda 269
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li juru, b’mod sodisfaċenti, li t-tali 
parteċipazzjonijiet jew rabtiet mill-qrib ma 
jfixklux it-twettiq effikaċi tad-dmirijiet ta’ 
superviżjoni tal-awtorità kompetenti.

(c) evidenza li t-tali parteċipazzjonijiet jew 
rabtiet mill-qrib ma jfixklux it-twettiq 
effikaċi tad-dmirijiet ta’ superviżjoni tal-
awtorità kompetenti.

Or. en

Emenda 270
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li juru, b’mod sodisfaċenti, li t-tali 
parteċipazzjonijiet jew rabtiet mill-qrib ma 
jfixklux it-twettiq effikaċi tad-dmirijiet ta’ 
superviżjoni tal-awtorità kompetenti.

(c) evidenza li t-tali parteċipazzjonijiet jew 
rabtiet mill-qrib ma jfixklux it-twettiq 
effikaċi tad-dmirijiet ta’ superviżjoni tal-
awtorità kompetenti.

Or. en

Emenda 271
Ashley Fox
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Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti tagħhom 
jirrikjedu li intermedjarji tal-
assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni li 
għalihom japplika l-Artikolu 3(7) 
jinfurmawhom mingħajr dewmien fejn 
tkun tbiddlet l-informazzjoni pprovduta 
taħt l-Artikolu 3(7)(a) u (b)

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intermedjarji għandhom jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti dwar bidliet fl-informazzjoni 
tar-reġistrazzjoni. Sabiex ikunu żgurati superviżjoni effettiva u ħarsien tal-konsumatur, huwa 
importanti li l-awtoritajiet ikunu jafu dwar bidliet fl-istruttura ta’ sjieda tad-ditti.

Emenda 272
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn informazzjoni mogħtija taħt l-
Artikolu 3(7)(a) u (b) tinbidel, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti jirrikjedu li 
intermedjarji tal-assigurazzjoni u r-
riassiurazzjoni li għalihom japplika l-
Artikolu 3(7) jinfurmaw lill-awtoritajiet 
kompetenti b’dan mingħajr dewmien. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ditti jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti b’informazzjoni aġġornata 
meta jinbidlu ċ-ċirkostanzi tagħhom.
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Emenda 273
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
li dawk il-persuni li eżerċitaw attività ta’ 
medjazzjoni qabel XXX, li kienu ddaħħlu 
f’reġistru u li kellhom livell ta’ taħriġ u 
esperjenza simili għal dak meħtieġ minn 
din id-Direttiva, jiddaħħlu 
awtomatikament fir-reġistru li ser 
jinħoloq, ladarba jkun hemm konformità 
mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 4(3) u 
(4).

Or. en

Emenda 274
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. L-Istati Membri għandhom japplikaw 
ir-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni tal-
Artikolu 3 għal intermedjarji tal-
assigurazzjoni, li jaqgħu fl-ambitu tal-
Artikolu 3(10). F’dak il-każ, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li l-piż 
amministrattiv li jirriżulta minn tali 
rekwiżiti huwa proporzjonat man-natura, 
l-iskala u l-kumplessità tal-attività. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont l-emendi li ġejjin għall-Artikoli 3(10) u 3(11) din l-emenda għandha l-għan li 
tistabbilixxi proċedura ta’ reġistrazzjoni proporzjonata u adegwata għal intermedjarji tal-
assigurazzjoni li jaħdmu fuq bażi anċillari. Bl-istess mod, din il-proposta għandha 
tissostitwixxi l-proċedura ta’ reġistrazzjoni simplifikata kif stabbilit fl-Artikolu 4 tal-proposta 
tal-Kummissjoni dwar IMD II (ara wkoll l-emenda rispettiva għat-tħassir tal-Artikolu 4).

Emenda 275
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 8b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8b. Ir-rekwiżiti proporzjonati ta’ 
reġistrazzjoni fl-Artikolu 3(9) għandhom 
japplikaw għal intermedjarju tal-
assigurazzjoni li jwettaq medjazzjoni fl-
assigurazzjoni fuq bażi anċillari, sakemm 
l-attivitajiet tiegħu jissodisfaw il-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
(a) l-attività  professjonali ewlenija tal-
intermedjarju tal-assigurazzjoni mhijiex 
ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni;
(b) l-intermedjarju tal-assigurazzjoni 
jimmedja biss ċerti prodotti tal-
assigurazzjoni li jikkumplementaw prodott 
jew servizz u jidentifikahom b’mod ċar 
f’reġistru;
(c) il-prodotti tal-assigurazzjoni 
kkonċernati ma jkoprux l-assigurazzjoni 
tal-ħajja, l-assigurazzjoni tas-saħħa jew 
riskji ta’ responsabbiltà.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-emendi għall-Artikoli 3(9) u 3(11) din l-emenda għandha l-għan li tistabbilixxi 
proċedura ta’ reġistrazzjoni proporzjonata u adegwata għal intermedjarji tal-assigurazzjoni 
li jaħdmu fuq bażi anċillari. Bl-istess mod, din il-proposta għandha tissostitwixxi l-proċedura 
ta’ reġistrazzjoni simplifikata kif stabbilit fl-Artikolu 4 tal-proposta tal-Kummissjoni dwar 
IMD II (ara wkoll l-emenda rispettiva għat-tħassir tal-Artikolu 4).
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Emenda 276
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 8c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8c. Il-kundizzjoni tar-rekwiżiti 
proporzjonati ta’ reġistrazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 3(9) hija li l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jaġixxi direttament jew 
f’isem jew ikun daħal fi ftehim speċifiku 
għall-medjazzjoni tal-prodotti tal-
assigurazzjoni kkonċernati ma’ impriża 
jew diversi impriżi tal-assigurazzjoni jew 
ma’ intermedjarji tal-assigurazzjoni 
rreġistrati, li kull wieħed minnhom 
jaċċetta r-responsabbiltà biex jiżgura l-
konformità tal-intermedjarju tal-
assigurazzjoni mal-Artikoli 8(1) u 8(2) u 
l-Artikoli 15 u 16 ta’ din id-Direttiva 
b’rabta mal-prodotti li magħhom huwa 
relatat il-ftehim.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-emendi għall-Artikoli 3(9) u 3(10) din l-emenda għandha l-għan li tistabbilixxi 
proċedura ta’ reġistrazzjoni proporzjonata u adegwata għal intermedjarji tal-assigurazzjoni 
li jaħdmu fuq bażi anċillari. Bl-istess mod, din il-proposta għandha tissostitwixxi l-proċedura 
ta’ reġistrazzjoni simplifikata kif stabbilit fl-Artikolu 4 tal-proposta tal-Kummissjoni dwar 
IMD II (ara wkoll l-emenda rispettiva għat-tħassir tal-Artikolu 4).

Emenda 277
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a

Intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni rreġistrati għandhom 
ikunu jistgħu jibdew u jwettqu l-attività 
ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni fl-Unjoni Ewropea kemm 
permezz tal-libertà tal-istabbiliment u 
kemm permezz tal-libertà li jipprovdu 
servizzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tippromwovi l-kompetizzjoni fil-medjazzjoni fl-assigurazzjoni permezz tal-
"Prinċipju ta’ Passaport Uniku" u hija bbażata fuq il-premessa 25 tal-proposta tal-
Kummissjoni dwar IMD II li trawwem il-“Prinċipju ta’ Passaport Uniku”, dispożizzjoni fl-
IMD I u proposta mill-AEAPX.

Emenda 278
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[…] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-prinċipju, l-intermedjarji għandhom ikunu rreġistrati, u għandha tkun evitata sitwazzjoni 
ta’ bejn reġistrazzjoni u nuqqas ta’ reġistrazzjoni. Huwa diffiċli wkoll li wieħed jara li l-
proċedura filfatt tfisser xi simplifikazzjoni reali għall-kumpaniji inkwistjoni, minħabba li r-
rekwiżiti fl-Artikolu 8 għandhom ikunu sodisfatti.

Emenda 279
Sven Giegold
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Proposta għal direttiva
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[…] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi għall-Artikoli 3(8), 3(9) u 3(10) għandhom l-għan li jistabbilixxu proċedura ta’ 
reġistrazzjoni proporzjonata u adegwata għal intermedjarji tal-assigurazzjoni li jaħdmu fuq 
bażi anċillari. Bl-istess mod, il-proposti msemmija qabel għandhom jissostitwixxu l-
proċedura ta’ reġistrazzjoni simplifikata kif stipulat b’dan l-Artikolu.

Emenda 280
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[…] imħassar

Or. en

Emenda 281
Burkhard Balz

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proċedura ta’ dikjarazzjoni għall-forniment 
ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni anċillari; 
ġestjoni professjonali ta’ pretensjonijiet 
jew ta’ servizzi ta’ stimar tad-danni

Proċedura ta’ dikjarazzjoni għall-forniment 
ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni anċillari

Or. de
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Emenda 282
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-prodotti tal-assigurazzjoni 
kkonċernati ma jkoprux l-assigurazzjoni 
tal-ħajja jew riskji ta’ responsabbiltà, 
ħlief fejn tali kopertura tkun inċidentali 
għall-kopertura ewlenija.

imħassar

Or. de

Emenda 283
Burkhard Balz

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-prodotti tal-assigurazzjoni 
kkonċernati ma jkoprux l-assigurazzjoni 
tal-ħajja jew riskji ta’ responsabbiltà, ħlief
fejn tali kopertura tkun inċidentali għall-
kopertura ewlenija.

(d) il-prodotti tal-assigurazzjoni 
kkonċernati ma jkoprux l-assigurazzjoni 
tal-ħajja jew riskji ta’ responsabbiltà, ħlief
jekk dawn ikunu ssupplimentati mal-
prodott jew is-servizz provdut, li jkun offra 
l-intermedjarju fl-attività professjonali
ewlenija;

Or. de

Emenda 284
Burkhard Balz

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ir-rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni fl- imħassar
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Artikolu 3 ma għandhomx japplikaw għal 
intermedjarji tal-assigurazzjoni li l-unika 
attività tagħhom tkun il-ġestjoni 
professjonali tal-pretensjonijiet jew 
servizzi ta’ stimar tad-danni.

Or. de

Emenda 285
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-intermedjarji li jkunu soġġetti għall-
paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom ikunu soġġetti għad-
dispożizzjonijiet tal-Kapitoli I, III, IV, V, 
VIII, IX u tal-Artikoli 15 u 16 ta’ din id-
Direttiva.

4. L-intermedjarji li jkunu soġġetti għall-
paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom ikunu soġġetti għad-
dispożizzjonijiet tal-Kapitoli I, III, IV, V, 
VIII, IX ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjonijiet proposti mill-Kummissjoni mhumiex mingħajr konsegwenza peress li s-servizzi 
finanzjarji huma esklużi mill-ambitu tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur (ara l-
kummenti tagħna dwar l-ambitu tal-IMD2, l-Artikolu 1) u l-assigurazzjonijiet tal-ivvjaġġar 
mibjugħa onlajn huma esklużi mid-dritt tal-irtirar ipprovdut mid-Direttiva dwar it-Tqegħid 
fis-Suq b’Distanza ta’ Servizzi Finanzjarji. L-intermedjarji li jbigħu assigurazzjonijiet fuq 
bażi anċillari għandhom jikkonformaw ma’ numru limitat ta’ dispożizzjonijiet tal-IMD. 
Japplikaw biss l-Artikoli 15 u 16 mill-Kapitolu VI. Dan ifisser li d-dispożizzjonijiet dwar 
kunflitti ta’ interess u t-trasparenza tal-kummissjonijiet (l-Artikolu 17), l-informazzjoni dwar 
il-prodott tal-assigurazzjoni (l-Artikolu 18.4), il-kundizzjonijiet tal-informazzjoni (l-Artikolu 
20) u l-bejgħ inkroċjat (l-Artikolu 21) ma japplikawx. Fir-rigward ta’ dispożizzjonijiet ta’ 
protezzjoni tal-konsumatur, din l-iskema ħafifa mhix ġustifikata peress li l-konsumaturi ħafna 
drabi ssirilhom proposta sabiex jissottoskrivu għal tali assigurazzjonijiet li mhumiex 
sodisfaċenti kemm f’termini ta’ dak li jkopru u kemm ta’ informazzjoni mogħtija lill-
konsumaturi. Din l-emenda hija bbażata fuq proposta minn organizzazzjonijiet tal-
konsumatur.
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Emenda 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-intermedjarji li jkunu soġġetti għall-
paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom ikunu soġġetti għad-
dispożizzjonijiet tal-Kapitoli I, III, IV, V, 
VIII, IX u tal-Artikoli 15 u 16 ta’ din id-
Direttiva.

4. L-intermedjarji li jkunu soġġetti għall-
paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom ikunu soġġetti għad-
dispożizzjonijiet tal-Kapitoli I, III, IV, V, 
VIII, IX u tal-Artikoli 15, 16, 17 u 18 ta’ 
din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 287
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull intermedjarju tal-assigurazzjoni jew 
tar-riassigurazzjoni li jkollu l-ħsieb li 
jwettaq negozju fit-territorju ta’ Stat 
Membru ieħor  għall-ewwel darba  taħt il-
libertà li jiġu pprovduti  servizzi  għandu
jikkomunika l-informazzjoni li ġejja  lill-   
awtorità  kompetenti tal-Istat Membru 

tad-domiċilju tiegħu.

1. Kull intermedjarju tal-assigurazzjoni jew 
tar-riassigurazzjoni li jkollu l-ħsieb li 
jwettaq attivitajiet fit-territorju ta’ Stat 
Membru ieħor għall-ewwel darba  taħt il-
libertà li jiġu pprovduti servizzi jew il-
libertà tal-istabbiliment għandu 
jikkomunika l-informazzjoni li ġejja lill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-
domiċilju tiegħu/tagħha u tal-Istat 
Membru l-ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa allinjament mal-kontenut tat-test tal-IMD preċedenti u ma għandux jiddgħajjef fl-
IMD II
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Emenda 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) prova tal-għarfien u tal-kapaċità 
professjonali.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punt (e) ma għandu l-ebda sinifikat prattiku peress li – skont is-subparagrafu (2) tal-
Artikolu 5 (2), – “kif ikun irċieva l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-Istat Membru 
ospitanti għandu jaċċetta esperjenza preċedenti fl-attività ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
jew fir-riassigurazzjoni, kif iddemostrata minn prova ta’ reġistrazzjoni jew minn dikjarazzjoni 
fl-Istat Membru tad-domiċilju, bħala evidenza tal-għarfien u l-kapaċità meħtieġa”.

Emenda 289
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 5a

Intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni jkompli attività ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni fil-qafas tal-
libertà ta’ stabbiliment, jekk
(a) jeżerċita attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni għad-
detentur tal-polza jew id-detentur tal-
polza potenzjali, li għandu r-residenza
tiegħu jew li huwa stabbilit fi Stat 
Membru ieħor li mhuwiex l-Istat Membru 
tad-domiċilju tal-intermedjarju; u
(b) kwalunkwe riskju biex wieħed jiġi 
assigurat jinsab fi Stat Membru differenti 
mill-Istat Membru tad-domiċilju tal-
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intermedjarju;

Or. de

(Ara l-premessa 21a) L-emenda 8- tikkorrispondi mal-protokoll tal-Lussemburgu.)

Emenda 290
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Intermedjarju tal-assigurazzjoni jew 
tar-riassigurazzjoni jkompli attività ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni fil-qafas tal-
libertà ta’ stabbiliment, jekk iżomm 
preżenza permanenti fi Stat Membru 
ieħor li mhuwiex l-Istat Membru tad-
domiċilju.

Or. de

(Ara wkoll l-emenda 8 tal-premessa 21a) Libertà ta’ stabbiliment.)

Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda għandha tiġi inkorporata għall-kjarifika u tikkorrispondi għall-protokoll tal-
Lussemburgu.

Emenda 291
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Kull Stat Membru għandu jirrikjedi li:

(a) kwalunkwe intermedjarju tal-
assigurazzjoni li huwa persuna ġuridika li 
jkollu l-uffiċċju prinċipali tiegħu fl-istess 
Stat Membru bħall-uffiċċju rreġistrat 
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tiegħu u li attwalment jopera minn hemm;
(b) kwalunkwe intermedjarju tal-
assigurazzjoni li mhuwiex persuna 
ġuridika jew kwalunkwe intermedjarju 
tal-assigurazzjoni li huwa persuna 
ġuridika iżda li ma għandux uffiċċju 
rreġistrat taħt il-liġi nazzjonali tiegħu, 
iżda għandu l-uffiċċju prinċipali tiegħu fi 
Stat Membru fejn attwalment iwettaq in-
negozju tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Intermedjarju għandu jkun irreġistrat u suġġett għar-regolamenti tal-Istat ta’ domiċilju fejn 
attwalment iwettaq in-negozju tiegħu.

Emenda 292
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għas-superviżjoni effettiva ta’ 
intermedjarji tal-assigurazzjoni jew ir-
riassigurazzjoni li jipprovdu s-servizzi 
tagħhom fit-territorju ta’ Stat(i) 
Membru/Membri ieħor/oħra:
(i) permezz ta’ fergħa, l-Istat Membru 
ospitanti għandu jkun responsabbli biex 
jistabbilixxi r-rekwiżiti minimi ta’ 
għarfien u kompetenza applikabbli għall-
persunal ta’ fergħa;
(ii) taħt il-libertà ta’ provvista ta’ servizzi, 
l-Istat Membru ta’ domiċilju għandu jkun 
responsabbli biex jistabbilixxi r-rekwiżiti 
minimi ta’ għarfien u kompetenza. L-
Istati Membri ospitanti jistgħu 
jistabbilixxu rekwiżiti addizzjonali ta’ 
għarfien u kompetenza. L-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri ospitanti u 
ta’ domiċilju għandhom jikkooperaw mill-
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qrib għas-superviżjoni effettiva u l-
infurzar tar-rekwiżiti minimi ta’ għarfien 
u kompetenza tal-Istat Membru ospitanti. 
Għal din ir-raġuni dawn jistgħu 
jiddelegaw kompiti u responsabilitajiet lil 
xulxin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-test huwa bbażat fuq il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fid-Direttiva dwar il-
Kreditu Ipotekarju.

Emenda 293
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-Istat Membru ospitanti jkollu 
raġunijiet sodi biex jikkonkludi li 
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni li jaġixxi fit-territorju 
tiegħu taħt il-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi, jew permezz ta’ stabbiliment, ma 
jkunx konformi ma’ xi obbligu stipulat 
f’din id-Direttiva, għandu jirreferi s-sejbiet 
tiegħu lill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tad-domiċilju, li min-naħa tagħha 
għandha tieħu l-miżuri xierqa. F’każijiet 
fejn, minkejja l-miżuri meħuda mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-
domiċilju, intermedjarju tal-assigurazzjoni 
jew tar-riassigurazzjoni jkompli jaġixxi 
b’mod li huwa b’mod ċar ta’ ħsara għall-
interessi tal-konsumaturi tal-Istat Membru 
ospitanti jew għall-funzjonament tajjeb tas-
swieq tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
għandu jkun soġġett għall-miżuri li ġejjin:

3. Fejn l-Istat Membru ospitanti jkollu 
raġunijiet sodi biex jikkonkludi li 
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni li jaġixxi fit-territorju 
tiegħu taħt il-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi, jew permezz ta’ stabbiliment, ma 
jkunx konformi ma’ xi obbligu stipulat 
f’din id-Direttiva, u meta l-Istat Membru 
ospitanti ma jkollux is-setgħat taħt din id-
Direttiva sabiex jieħu azzjoni biex 
jindirizza tali ksur, għandu jirreferi s-
sejbiet tiegħu lill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru tad-domiċilju, li min-naħa 
tagħha għandha tieħu l-miżuri xierqa. 
F’każijiet fejn, minkejja l-miżuri meħuda 
mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
tad-domiċilju, intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
jkompli jaġixxi b’mod li huwa b’mod ċar 
ta’ ħsara għall-interessi tal-konsumaturi 
tal-Istat Membru ospitanti jew għall-
funzjonament tajjeb tas-swieq tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
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riassigurazzjoni għandu jkun soġġett għall-
miżuri li ġejjin:

Or. en

Emenda 294
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. en

Emenda 295
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Rekwiżiti  professjonali u organizzattivi Artikolu 8
Rekwiżiti professjonali u organizzattivi

(jikkonċerna l-verżjoni Ġermaniża)

Or. de

Emenda 296
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar- L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
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riassigurazzjoni , inklużi dawk li jwettqu 
dawn l-attivitajiet fuq bażi anċillari, 
persuni li jwettqu l-attivitajiet tal-ġestjoni 
professjonali tal-pretensjonijiet, l-istimar 
tad-danni jew il-valutazzjoni esperta tal-
pretensjonijiet, u l-membri tal-persunal tal-
impriżi tal-assigurazzjoni li jwettqu 
attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni,  għandu jkollhom l-għarfien 
u l-kapaċità xierqa,  kif stabbilit mill-Istat 
Membru tad-domiċilju tal-intermedjarju 
jew tal-impriża, biex iwettqu l-kompiti u 

d-dmirijiet tagħhom b’mod adegwat, u juru 
esperjenza professjonali xierqa u rilevanti 
għall-kumplessità tal-prodotti li jwettqu 
medjazzjoni għalihom.

riassigurazzjoni, u l-membri tal-persunal 
tal-impriżi tal-assigurazzjoni li jwettqu 
attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni,  għandu jkollhom l-għarfien 
u l-kapaċità xierqa,  kif stabbilit mill-Istat 
Membru tad-domiċilju tal-intermedjarju 
jew tal-impriża, biex iwettqu l-kompiti u 

d-dmirijiet tagħhom b’mod adegwat, u juru 
esperjenza professjonali xierqa u rilevanti 
għall-kumplessità tal-prodotti li jwettqu 
medjazzjoni għalihom.

Or. en

Emenda 297
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni , inklużi dawk li jwettqu 
dawn l-attivitajiet fuq bażi anċillari, 
persuni li jwettqu l-attivitajiet tal-ġestjoni 
professjonali tal-pretensjonijiet, l-istimar 
tad-danni jew il-valutazzjoni esperta tal-
pretensjonijiet, u l-membri tal-persunal tal-
impriżi tal-assigurazzjoni li jwettqu 
attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni,  għandu jkollhom l-għarfien 
u l-kapaċità xierqa,  kif stabbilit mill-Istat 
Membru tad-domiċilju tal-intermedjarju 
jew tal-impriża, biex iwettqu l-kompiti u 

d-dmirijiet tagħhom b’mod adegwat, u juru 
esperjenza professjonali xierqa u rilevanti 
għall-kumplessità tal-prodotti li jwettqu 
medjazzjoni għalihom.

L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni, inklużi dawk li jwettqu 
dawn l-attivitajiet fuq bażi anċillari, 
persuni li jwettqu l-attivitajiet, u l-membri 
tal-persunal tal-impriżi tal-assigurazzjoni li 
jwettqu attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni,  għandu jkollhom l-għarfien 
u l-kapaċità xierqa,  kif stabbilit mill-Istat 
Membru tad-domiċilju tal-intermedjarju 
jew tal-impriża wara konsultazzjoni mal-

AEAPX, biex iwettqu l-kompiti u d-
dmirijiet tagħhom b’mod adegwat, u juru 
esperjenza professjonali u kompetenza
xierqa u rilevanti għall-kumplessità tal-
prodotti li jwettqu medjazzjoni għalihom.
L-Istati Membru għandhom jiżguraw li l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni jipprovdu taħriġ 
suffiċjenti u xieraq lill-persunal tagħhom 
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biex jiżguraw li jkun hemm konformità 
ma’ dawn id-dispożizzjonijiet. L-Istati 
Membri għandhom jippubblikaw ukoll il-
kriterji li jkunu stabbilixxew sabiex il-
persunal tal-intermedjarji jkun jista’ 
jissodisfa r-rekwiżiti tal-kompetenza 
tagħhom. Tali kriterji għandhom jinkludu 
lista ta’ kwalunkwe kwalifika li huma 
jirrikonoxxu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun żgurat livell suffiċjenti ta’ kwalifiki għall-persunal li jipprovdi poloz ta’ 
assigurazzjoni. Taħriġ kontinwu u żvilupp ta’ kompetenza għandhom ikunu r-responsabilità 
tal-kumpanija. Fil-proposta tal-Kummissjoni għal riformulazzjoni tal-MiFID, formulazzjoni 
simili ġiet adottata mill-Parlament Ewropew.

Emenda 298
Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni , inklużi dawk li jwettqu 
dawn l-attivitajiet fuq bażi anċillari, 
persuni li jwettqu l-attivitajiet tal-ġestjoni 
professjonali tal-pretensjonijiet, l-istimar 
tad-danni jew il-valutazzjoni esperta tal-
pretensjonijiet, u l-membri tal-persunal tal-
impriżi tal-assigurazzjoni li jwettqu 
attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni,  għandu jkollhom l-għarfien 
u l-kapaċità xierqa,  kif stabbilit mill-Istat 
Membru tad-domiċilju tal-intermedjarju 
jew tal-impriża, biex iwettqu l-kompiti u 

d-dmirijiet tagħhom b’mod adegwat, u 
juru esperjenza professjonali xierqa u 
rilevanti għall-kumplessità tal-prodotti li 
jwettqu medjazzjoni għalihom.

L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni, inklużi dawk li jwettqu 
dawn l-attivitajiet fuq bażi anċillari, 
persuni li jwettqu l-attivitajiet tal-ġestjoni 
professjonali tal-pretensjonijiet, l-istimar 
tad-danni jew il-valutazzjoni esperta tal-
pretensjonijiet, u l-membri tal-persunal tal-
impriżi tal-assigurazzjoni li jwettqu 
attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni,  għandu jkollhom l-għarfien 
u l-kapaċità xierqa,  kif stabbilit mill-Istat 
Membru ospitanti tal-intermedjarju jew 
tal-impriża, biex iwettqu l-kompiti u d-
dmirijiet tagħhom bi standard għoli, u 
juru b’mod ċar esperjenza professjonali 
xierqa u rilevanti għall-kumplessità tal-
prodotti li jwettqu medjazzjoni għalihom.

Or. en
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Emenda 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni, kif ukoll il-membri tal-
persunal tal-impriżi tal-assigurazzjoni li 
jwettqu attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, jaġġornaw l-għarfien u l-
kapaċità tagħhom permezz ta’ żvilupp 
professjonali kontinwu, sabiex ikunu 
jistgħu jżommu livell adegwat ta’ 
prestazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni, kif ukoll il-membri tal-
persunal tal-impriżi tal-assigurazzjoni li 
jwettqu attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, jaġġornaw regolarment  l-
għarfien u l-kapaċità tagħhom skont il-
funzjoni li jkunu qed iwettqu u s-suq 
rilevanti permezz ta’ żvilupp professjonali 
kontinwu, sabiex ikunu jistgħu jżommu 
livell adegwat ta’ prestazzjoni.

Għal dan l-għan, l-Istati Membri għadu 
jkollhom mekkaniżmi fis-seħħ sabiex 
jikkontrollaw, jivvalutaw, u jiċċertifikaw 
l-għarfien u l-ħiliet permezz ta’ korpi 
indipendenti.

Or. en

Emenda 300
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni, kif ukoll il-membri tal-
persunal tal-impriżi tal-assigurazzjoni li 
jwettqu attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, jaġġornaw l-għarfien u l-
kapaċità tagħhom permezz ta’ żvilupp 
professjonali kontinwu, sabiex ikunu 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni, kif ukoll il-membri tal-
persunal tal-impriżi tal-assigurazzjoni li 
jwettqu attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, jaġġornaw l-għarfien u l-
kapaċità tagħhom permezz ta’ żvilupp 
professjonali kontinwu, sabiex ikunu 
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jistgħu jżommu livell adegwat ta’ 
prestazzjoni.

jistgħu jżommu livell adegwat ta’ 
prestazzjoni. Il-kundizzjonijiet meħtieġa 
fir-rigward ta’ għarfien u kompetenza 
għandhom ikunu stabbiliti mill-Istat 
Membru skont il-paragrafu 8.

Or. en

Emenda 301
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni, kif ukoll il-membri tal-
persunal tal-impriżi tal-assigurazzjoni li 
jwettqu attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, jaġġornaw l-għarfien u l-
kapaċità tagħhom permezz ta’ żvilupp 
professjonali kontinwu, sabiex ikunu 
jistgħu jżommu livell adegwat ta’ 
prestazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni, kif ukoll il-membri tal-
persunal tal-impriżi tal-assigurazzjoni li 
jwettqu attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, jaġġornaw l-għarfien u l-
kapaċità tagħhom permezz ta’ żvilupp 
professjonali kontinwu u taħriġ suffiċjenti 
u adegwat, sabiex ikunu jistgħu jżommu 
livell adegwat ta’ prestazzjoni.

Or. en

Emenda 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni u membri tal-persunal tal-
impriżi tal-assigurazzjoni li jwettqu 
attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni  għandu jkollhom 
reputazzjoni tajba. Bħala minimu, għandu 

L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni u membri tal-persunal tal-
impriżi tal-assigurazzjoni li jwettqu 
attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni  għandu jkollhom 
reputazzjoni tajba. Bħala minimu, dawk 
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jkollhom kondotta tal-pulizija nadifa jew xi 
ekwivalent nazzjonali ieħor b’relazzjoni 
ma’ offiżi kriminali serji marbuta ma’ reati 
kontra l-proprjetà jew reati oħra marbuta 
ma’ attivitajiet finanzjarji, u ma jridux 
ikunu ġew dikjarati falluti fil-passat, 
sakemm ma jkunux ġew riabilitati skont il-
liġi nazzjonali.

direttament fil-kummerċjalizzazzjoni jew 
il-bejgħ tal-prodott għandu jkollhom 
kondotta tal-pulizija nadifa jew xi 
ekwivalent nazzjonali ieħor b’relazzjoni 
ma’ offiżi kriminali serji marbuta ma’ reati 
kontra l-proprjetà jew reati oħra marbuta 
ma’ attivitajiet finanzjarji, u ma jridux 
ikunu ġew dikjarati falluti fil-passat, 
sakemm ma jkunux ġew riabilitati skont il-
liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 303
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni u membri tal-persunal tal-
impriżi tal-assigurazzjoni li jwettqu 
attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni  għandu jkollhom 
reputazzjoni tajba. Bħala minimu, għandu 
jkollhom kondotta tal-pulizija nadifa jew 
xi ekwivalent nazzjonali ieħor b’relazzjoni 
ma’ offiżi kriminali serji marbuta ma’ reati 
kontra l-proprjetà jew reati oħra marbuta 
ma’ attivitajiet finanzjarji, u ma jridux 
ikunu ġew dikjarati falluti fil-passat, 
sakemm ma jkunux ġew riabilitati skont il-
liġi nazzjonali.

L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni u membri tal-persunal tal-
impriżi tal-assigurazzjoni li jwettqu 
attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni  għandu jkollhom 
reputazzjoni tajba. Bħala minimu, għandu 
jkollhom kondotta kriminali nadifa jew xi 
ekwivalent nazzjonali ieħor b’relazzjoni 
ma’ offiżi kriminali serji marbuta ma’ reati 
kontra l-proprjetà jew reati oħra marbuta 
ma’ attivitajiet finanzjarji, u ma jridux 
ikunu ġew dikjarati falluti fil-passat, 
sakemm ma jkunux ġew riabilitati skont il-
liġi nazzjonali.

Or. en

Emenda 304
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni għandu jkollhom 
assigurazzjoni ta’ indemnità professjonali 
li tkopri t-territorju kollu tal- Unjoni jew
xi garanzija oħra komparabbli kontra 
responsabbiltà li tirriżulta minn negliġenza 
professjonali, tal-anqas għal EUR  
1 120 000  applikabbli għal kull 

pretensjoni  u aggregat ta’ EUR  
1 680 000  fis-sena għall-pretensjonijiet

kollha, sakemm dik l-assigurazzjoni jew
garanzija komparabbli tkun diġà  provduta 
minn impriża tal-assigurazzjoni, impriża
tar- riassigurazzjoni jew impriża oħra li 
għan-nom tagħha l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
jkollu s-setgħa li jaġixxi jew dik l-impriża 
tkun assumiet ir-responsabbiltà sħiħa għall-
azzjonijiet tal-intermedjarju.

3. L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni għandu jkollhom 
assigurazzjoni ta’ indemnità professjonali 
li tkopri t-territorju kollu tal-Unjoni jew xi 
assigurazzjoni oħra komparabbli kontra 
responsabbiltà li tirriżulta minn negliġenza 
professjonali, tal-anqas għal
EUR 1 000 000 applikabbli għal kull 
pretensjoni u aggregat ta’ EUR 2 000 000
fis-sena għall-pretensjonijiet  kollha, 
sakemm dik l-assigurazzjoni jew
assigurazzjoni komparabbli tkun diġà 
provduta minn impriża tal-assigurazzjoni, 
impriża tar-riassigurazzjoni jew impriża 
oħra li għan-nom tagħha l-intermedjarju
tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
jkollu s-setgħa li jaġixxi jew dik l-impriża 
tkun assumiet ir-responsabbiltà sħiħa għall-
azzjonijiet tal-intermedjarju.

(‘Assigurazzjoni’ tikkonċerna l-verżjoni 
Ġermaniża.)

Or. de

Emenda 305
Sławomir Nitras

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni għandu jkollhom 
assigurazzjoni ta’ indemnità professjonali 
li tkopri t-territorju kollu tal- Unjoni  jew 
xi garanzija oħra komparabbli kontra 
responsabbiltà li tirriżulta minn negliġenza 
professjonali, tal-anqas għal EUR  
1 120 000  applikabbli għal kull 

pretensjoni  u aggregat ta’ EUR  
1 680 000  fis-sena għall-pretensjonijiet

3. L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni għandu jkollhom 
assigurazzjoni ta’ indemnità professjonali 
li tkopri t-territorju kollu tal-Unjoni  jew xi 
garanzija oħra komparabbli kontra 
responsabbiltà li tirriżulta minn negliġenza 
professjonali, tal-anqas għal
EUR 1 000 000 applikabbli għal kull 
pretensjoni  u aggregat ta’ EUR 1 500 000
fis-sena għall-pretensjonijiet  kollha, 
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kollha, sakemm dik l-assigurazzjoni jew 
garanzija komparabbli tkun diġà  provduta 
minn impriża tal-assigurazzjoni, impriża
tar- riassigurazzjoni jew impriża oħra li 
għan-nom tagħha l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
jkollu s-setgħa li jaġixxi jew dik l-impriża 
tkun assumiet ir-responsabbiltà sħiħa għall-
azzjonijiet tal-intermedjarju.

sakemm dik l-assigurazzjoni jew garanzija 
komparabbli tkun diġà  provduta minn 
impriża tal-assigurazzjoni, impriża tar-
riassigurazzjoni jew impriża oħra li għan-
nom tagħha l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
jkollu s-setgħa li jaġixxi jew dik l-impriża 
tkun assumiet ir-responsabbiltà sħiħa għall-
azzjonijiet tal-intermedjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda proposta fl-assigurazzjoni ta’ indemnità professjonali ma tidhirx ġustifikata. L-
ammont preżenti huwa għoli biżejjed, biex il-konsumaturi jkunu protetti b’mod adegwat. 
Aktar ma tkun għolja l-assigurazzjoni, aktar ikun għoli l-prezz tal-poloz. L-intermedjarju tal-
assigurazjzoni huwa l-uniku grupp professjonali li huwa mġiegħel li jkollu garanzija tant 
għolja kontra r-responsabbiltà.

Emenda 306
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 7 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tirrevedi  l-ammonti 
msemmija fil-paragrafi 3 u 4  regolarment 
sabiex jingħata kont tal-bidliet tal-Indiċi 
Ewropew tal-Prezzijiet tal-Konsumatur kif 
ippubblikat mill-Eurostat. L-ewwel 
reviżjoni għandha sseħħ ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva u 
reviżjonijiet suċċessivi ħames snin wara d-
data tar-reviżjoni ta’ qabel.

L-AEAPX għandha tirrevedi  l-ammonti 
msemmija fil-paragrafu 3 regolarment 
sabiex jingħata kont tal-bidliet tal-Indiċi 
Ewropew tal-Prezzijiet tal-Konsumatur kif 
ippubblikat mill-Eurostat. L-ewwel 
reviżjoni għandha sseħħ ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva u 
reviżjonijiet suċċessivi ħames snin wara d-
data tar-reviżjoni ta’ qabel.

Or. en

Emenda 307
Ashley Fox
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tiżviluppa standards 
regolatorji li jadattaw l-ammont bażi 
f’euro msemmi fil-paragrafi 3 u 4 bil-
perċentwal tal-bidla f’dak l-Indiċi matul 
il-perjodu ta’ bejn id-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva u d-data tal-ewwel reviżjoni, 
jew bejn id-data tal-aħħar reviżjoni u d-
data tar-reviżjoni l-ġdida, aġġustat sa l-
eqreb euro.

imħassar

Or. en

Emenda 308
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tressaq dawk l-
abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni ħames snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva, u r-
reviżjonijiet suċċessivi ħames snin wara d-
data tar-reviżjoni ta’ qabel.

imħassar

Or. en

Emenda 309
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 7 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Lill-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li imħassar
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tadotta l-istandards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont l-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010.

Or. en

Emenda 310
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 33.  Dawk l-atti ddelegati 
għandhom jispeċifikaw

imħassar

(a) il-kunċett tal-għarfien suffiċjenti u l-
kompetenza xierqa tal-intermedjarju meta 
dan iwettaq medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
mal-klijenti tiegħu, kif imsemmi fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;
(b) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat, 
b’mod partikulari, il-livell tal-kwalifiki 
professjonali, l-esperjenzi u l-ħiliet 
meħtieġa għat-twettiq tal-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni;
(c) il-passi li wieħed jista’ jistenna b’mod 
raġonevoli li jittieħdu mill-intermedjarji u 
l-intermedjarji tal-assigurazzjoni sabiex 
jaġġornaw l-għarfien u l-kapaċità 
tagħhom, permezz ta’ żvilupp 
professjonali, bil-għan li jżommu livell 
xieraq ta’ prestazzjoni.

Or. en

Emenda 311
Jean-Paul Gauzès
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Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 33.  Dawk l-atti ddelegati 
għandhom jispeċifikaw

imħassar

(a) il-kunċett tal-għarfien suffiċjenti u l-
kompetenza xierqa tal-intermedjarju meta 
dan iwettaq medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
mal-klijenti tiegħu, kif imsemmi fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;
(b) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat, 
b’mod partikulari, il-livell tal-kwalifiki 
professjonali, l-esperjenzi u l-ħiliet 
meħtieġa għat-twettiq tal-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni;
(c) il-passi li wieħed jista’ jistenna b’mod 
raġonevoli li jittieħdu mill-intermedjarji u 
l-intermedjarji tal-assigurazzjoni sabiex 
jaġġornaw l-għarfien u l-kapaċità 
tagħhom, permezz ta’ żvilupp 
professjonali, bil-għan li jżommu livell 
xieraq ta’ prestazzjoni.

Or. en

Emenda 312
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 33.  Dawk l-atti ddelegati 
għandhom jispeċifikaw

imħassar

(a) il-kunċett tal-għarfien suffiċjenti u l-
kompetenza xierqa tal-intermedjarju meta 
dan iwettaq medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
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mal-klijenti tiegħu, kif imsemmi fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;
(b) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat, 
b’mod partikulari, il-livell tal-kwalifiki 
professjonali, l-esperjenzi u l-ħiliet 
meħtieġa għat-twettiq tal-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni;
(c) il-passi li wieħed jista’ jistenna b’mod 
raġonevoli li jittieħdu mill-intermedjarji u 
l-intermedjarji tal-assigurazzjoni sabiex 
jaġġornaw l-għarfien u l-kapaċità 
tagħhom, permezz ta’ żvilupp 
professjonali, bil-għan li jżommu livell 
xieraq ta’ prestazzjoni.

Or. en

Emenda 313
Nils Torvalds

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 33.  Dawk l-atti ddelegati 
għandhom jispeċifikaw

imħassar

(a) il-kunċett tal-għarfien suffiċjenti u l-
kompetenza xierqa tal-intermedjarju meta 
dan iwettaq medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
mal-klijenti tiegħu, kif imsemmi fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;
(b) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat, 
b’mod partikulari, il-livell tal-kwalifiki 
professjonali, l-esperjenzi u l-ħiliet 
meħtieġa għat-twettiq tal-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni;
(c) il-passi li wieħed jista’ jistenna b’mod 
raġonevoli li jittieħdu mill-intermedjarji u 
l-intermedjarji tal-assigurazzjoni sabiex 
jaġġornaw l-għarfien u l-kapaċità 
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tagħhom, permezz ta’ żvilupp 
professjonali, bil-għan li jżommu livell 
xieraq ta’ prestazzjoni.

Or. en

Emenda 314
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 33.  Dawk l-atti ddelegati
għandhom jispeċifikaw

8. L-Istati Membri għandhom 
jispeċifikaw:

Or. en

Emenda 315
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 33.  Dawk l-atti ddelegati 
għandhom jispeċifikaw

8. L-AEAPX għandha tiżviluppa abbozz 
ta’ standards regolatorji li jispeċifikaw

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tistabbilixxi standards minimi effettivi għall-kwalifika ta’ 
intermedjarji tal-assigurazzjoni. Dan huwa kruċjali, peress li l-Istati Membri se joqgħodu 
lura milli jirrikonoxxu standards transkonfinali li huma baxxi wisq. Għaldaqstant, huma biss 
standards xierqa ta’ kwalifika li ser jippromwovu attivitajiet transkonfinali u b’hekk is-Suq 
Uniku. L-AEAPX hija l-istituzzjoni li tista’ tindirizza kwistjonijiet tekniċi bħal dawn bl-aktar 
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mod effettiv.

Emenda 316
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 33.  Dawk l-atti ddelegati
għandhom jispeċifikaw

8. L-AEAPX għandha tiżviluppa abbozz 
ta’ standards tekniċi regolatorji. Dawk l-
istandards tekniċi regolatorji għandhom 
jispeċifikaw:

Or. en

Emenda 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kunċett tal-għarfien suffiċjenti u l-
kompetenza xierqa tal-intermedjarju meta
dan iwettaq medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
mal-klijenti tiegħu, kif imsemmi fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;

(a) il-kunċett tal-għarfien suffiċjenti u l-
kompetenza xierqa tal-intermedjarju u tal-
membri tal-persunal ta’ impriżi tal-
assigurazzjoni meta dawn iwettqu
medjazzjoni fl-assigurazzjoni mal-klijenti 
tiegħu, kif imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan 
l-Artikolu;

Or. en

Emenda 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-passi li wieħed jista’ jistenna b’mod 
raġonevoli li jittieħdu mill-intermedjarji u
l-intermedjarji tal-assigurazzjoni sabiex 
jaġġornaw l-għarfien u l-kapaċità tagħhom, 
permezz ta’ żvilupp professjonali, bil-għan 
li jżommu livell xieraq ta’ prestazzjoni.

(c) il-passi li wieħed jista’ jistenna b’mod 
raġonevoli li jittieħdu mill-intermedjarji u
l-membri tal-persunal tal-impriżi tal-
assigurazzjoni sabiex jaġġornaw l-għarfien 
u l-kapaċità tagħhom, permezz ta’ żvilupp 
professjonali, bil-għan li jżommu livell 
xieraq ta’ prestazzjoni.

Or. en

Emenda 319
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-kunċett ta’ reputazzjoni tajba għall-
finijiet tal-paragrafu 2

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba n-natura kumplessa ta’ bosta prodotti tal-assigurazzjoni, u l-konsegwenzi negattivi 
potenzjalment għolja ta’ konsulenza ħażina, definizzjoni effettiva ta’ reputazzjoni tajba hija 
kruċjali għall-promozzjoni ta’ effikaċja fis-suq tal-medjazzjoni fl-assigurazzjoni.

Emenda 320
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tissottomeetti dak l-
abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sa [...]*.
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Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta l-istandards tekniċi regolatorji 
skont l-Artikoli 10-14 tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010.
____________

* ĠU jekk jogħoġbok daħħal id-data: 18-
il xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 321
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru li jipproponi li japplika, u 
li effettivament japplika, dispożizzjonijiet 
li jirregolaw lill-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u l-bejgħ ta’ prodotti ta’ 
assigurazzjoni minbarra dawk id-
dispożizzjonijiet diġà stipulati f’din id-
Direttiva, għandu jiżgura li l-piż 
amministrattiv li jitnissel minn dawk id-
dispożizzjonijiet ikun proporzjonali għall-
ħarsien tal-konsumaturi. L-Istat Membru 
għandu jkompli jimmonitorja dawk id-
dispożizzjonijiet biex jiżgura li jibqgħu 
proporzjonali.

2. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tipprekludi lil Stati Membri milli jżommu 
jew jadottaw dispożizzjonijiet aktar stretti.
Stat Membru li jipproponi li japplika, u li 
effettivament japplika, dispożizzjonijiet li 
jirregolaw lill-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u l-bejgħ ta’ prodotti ta’ 
assigurazzjoni minbarra dawk id-
dispożizzjonijiet diġà stipulati f’din id-
Direttiva, għandu jiżgura li dawn 
jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni. L-Istat 
Membru għandu jkompli jimmonitorja 
dawk id-dispożizzjonijiet biex jiżgura li 
jibqgħu proporzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aħna nappoġġjaw ir-rikonoxximent tal-prinċipju li l-Istati Membri jistgħu japplikaw 
dispożizzjonijiet addizzjonali ma’ dawk stabbiliti f’din id-Direttiva. B’mod ċar, dawn id-
dispożizzjonijiet għandhom jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni.  Madankollu, ma nħossux li 
huwa neċessarju li terġa’ tissemma l-liġi tal-Unjoni f’din id-Direttiva għax dan jista’ jwassal 
għal inkonsistenza u konfużjoni.
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Emenda 322
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu jew awtoritajiet pubbliċi 
jew korpi rikonoxxuti bil-liġi nazzjonali 
jew minn awtoritajiet pubbliċi 
espressament mogħtija s-setgħa għal dak il-
għan bil-liġi nazzjonali. M’għandhomx 
ikunu impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni.

2. L-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu jew awtoritajiet pubbliċi 
jew korpi rikonoxxuti bil-liġi nazzjonali 
jew minn awtoritajiet pubbliċi 
espressament mogħtija s-setgħa għal dak il-
għan bil-liġi nazzjonali. M’għandhomx
ikunu impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni jew assoċjazzjonijiet li l-
membri tagħhom direttament jew 
indirettament jinkludu impriżi tal-
assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew 
intermedjarji tal-assigurazzjoni jew ir-
riassigurazzjoni .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tevita l-kunflitt ta’ interessi bejn l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u l-awtoritajiet ta’ superviżjoni tagħhom, u b’hekk jissaħħu l-kwalità tas-
servizz u l-effiċjenza tas-suq. Din l-emenda hija bbażata fuq proposta mill-BEUC.

Emenda 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Tali setgħat għandhom jinkludu, tal-
anqas, id-dritt li:
(a) jingħataw aċċess għal kwalunkwe 
dokument fi kwalunkwe forma li jista’ 
jkun rilevanti għat-twettiq ta’ kompiti 
superviżorji u li jirċievu kopja ta’ dan;
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(b) jitolbu informazzjoni mingħand 
kwalunkwe persuna u jekk ikun meħtieġ, 
li jsejħu u jistaqsu lil persuna sabiex 
jiksbu l-informazzjoni;
(c) iwettqu spezzjonijiet fuq il-post inklużi 
dawk bil-moħbi;

Or. en

Emenda 324
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Is-setgħat imsemmija fil-paragrafu 3 
għandhom jitwettqu f’konformità mal-liġi 
nazzjonali u għandhom jinkludu, tal-
anqas, id-dritt li:
(a) jingħataw aċċess għal kwalunkwe 
dokument fi kwalunkwe forma li jista’ 
jkun rilevanti għat-twettiq ta’ kompiti 
superviżorji u li jirċievu kopja ta’ dan; (b) 
jitolbu informazzjoni mingħand 
kwalunkwe persuna u jekk ikun meħtieġ, 
li jsejħu u jistaqsu lil persuna sabiex 
jiksbu informazzjoni; 
(c) iwettqu spezzjonijiet fuq il-post;

(d) iwettqu xiri bil-moħbi;

(e) jitolbu projbizzjoni temporanja ta’ 
attività professjonali;
(f) jitolbu lil impriżi ta’ assigurazzjoni 
biex jipprovdu informazzjoni;
(g) jirreferu kwistjonijiet għal 
prosekuzzjoni kriminali;
(h) jippermettu lill-awdituri jew l-esperti li 
jwettqu verifiki jew investigazzjonijiet.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-setgħat tal-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu deskritti aħjar sabiex ikun żgurat li l-
awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri kollha jkollhom is-setgħat meħtieġa biex iwettqu l-
kompiti stipulati fl-IMD li hija s-superviżjoni tal-konfomità mar-regoli dwar il-kondotta tan-
negozju inklużi. Din l-emenda hija bbażata fuq proposta mill-BEUC.

Emenda 325
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jistabbilixxu sit elettroniku għat-tqabbil 
ta’ prodotti tal-assigurazzjoni. Dawn is-
siti elettroniċi għandhom jipprovdu 
informazzjoni dwar il-punti ewlenin tal-
prodotti tal-assigurazzjoni u l-l-ispejjeż 
kollha tal-konklużjoni tal-kuntratt. L-
AEAPX għandha tiżviluppa abbozz ta’ 
standards tekniċi ta’ implimentazzjoni 
dwar l-istandards għall-iżvelar ta’ punti 
ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni, spejjeż tal-
konklużjoni tal-kuntratt u tqabbil ta’ 
prodotti għal dan is-sit elettroniku. Dan 
is-sit elettroniku għandu jkun iffinanzjat 
b’mod indipendenti mill-kontribuzzjonijiet 
tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni u l-
impriżi tal-assigurazzjoni jew impriżi 
relatati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tistabbilixxi sit elettroniku finanzjarjament indipendenti li 
jservi bħala pjattaforma għal informazzjoni u tqabbil ta’ assigurazzjonijiet biex tkun 
promossa t-trasparenza. Din l-emenda hija bbażata fuq proposta mill-BEUC.

Emenda 326
Ashley Fox
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom  jiżguraw
l-istabbiliment ta’ proċeduri ta’ lmenti  ta’ 
rimedju li jkunu xierqa, 
effikaċi,  imparzjali u indipendenti,  għas-
soluzzjoni barra l-qorti ta’ tilwim bejn 
intermedjarji tal-assigurazzjoni u klijenti, 
kif ukoll bejn impriżi tal-assigurazzjoni u 

klijenti,  bl-użu tal-korpi eżistenti fejn 
xieraq. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ukoll li l-impriżi u l-
intermedjarji kollha tal-assigurazzjoni 
jieħdu sehem fil-proċeduri għas-
soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qrati, fejn 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

imħassar

(a) il-proċedura tirriżulta f’deċiżjonijiet li 
ma jkunux vinkolanti;
(b) l-iskadenza biex it-tilwim jitressaq 
quddiem qorti tiġi sospiża sakemm iddum 
il-proċedura għas-soluzzjoni alternattiva 
tat-tilwim;
(c) il-perjodu ta’ preskrizzjoni tal-
pretensjoni jiġi sospiż sakemm iddum il-
proċedura;
(d) il-proċedura tkun b’xejn jew b’kostijiet 
moderati;
(e) mezzi elettroniċi ma jkunux l-uniku 
mezz li bih il-partijiet jistgħu jiksbu aċċess 
għall-proċedura; u
(f) ikunu possibbli miżuri proviżjonali 
f’każijiet eċċezzjonali, fejn l-urġenza tas-
sitwazzjoni hekk titlob. 

Or. en

Emenda 327
Olle Schmidt
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw  l-
istabbiliment ta’ proċeduri ta’ lmenti  ta’ 
rimedju li jkunu xierqa, 
effikaċi,  imparzjali u indipendenti,  għas-
soluzzjoni barra l-qorti ta’ tilwim bejn 
intermedjarji tal-assigurazzjoni u klijenti, 
kif ukoll bejn impriżi tal-assigurazzjoni u 

klijenti,  bl-użu tal-korpi eżistenti fejn 
xieraq. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ukoll li l-impriżi u l-intermedjarji 
kollha tal-assigurazzjoni jieħdu sehem fil-
proċeduri għas-soluzzjoni tat-tilwim barra 
mill-qrati, fejn jintlaħqu l-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

1. Skont id-Direttiva dwar Soluzzjoni 
Alternattiva tat-Tilwim (Numru XXX) u r-
Regolament dwar Soluzzjoni Online għat-
Tilwim (Numru XXX) l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw  l-istabbiliment ta’ 
proċeduri ta’ lmenti  ta’ rimedju li jkunu 
xierqa, effikaċi, imparzjali u indipendenti,
għas-soluzzjoni barra l-qorti ta’ tilwim 
bejn intermedjarji tal-assigurazzjoni u 
klijenti, kif ukoll bejn impriżi tal-
assigurazzjoni u klijenti,  bl-użu tal-korpi 
eżistenti fejn xieraq. L-Istati Membri 
għandhom jiżguraw ukoll li l-impriżi u l-
intermedjarji kollha tal-assigurazzjoni 
jieħdu sehem fil-proċeduri għas-soluzzjoni 
tat-tilwim barra mill-qrati, fejn jintlaħqu l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim, id-dispożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill dwar riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim għal tilwim tal-konsumaturi, u li 
jemendaw ir-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE għandhom ikunu 
vinkolanti għal din id-Direttiva.

Emenda 328
Sławomir Nitras

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-
istabbiliment ta’ proċeduri ta’ lmenti ta’ 
rimedju li jkunu xierqa, effikaċi, imparzjali 
u indipendenti, għas-soluzzjoni barra l-
qorti ta’ tilwim bejn intermedjarji tal-
assigurazzjoni u konsumaturi, kif ukoll 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-
istabbiliment ta’ proċeduri ta’ lmenti ta’ 
rimedju li jkunu xierqa, effikaċi, imparzjali 
u indipendenti, għas-soluzzjoni barra l-
qorti ta’ tilwim bejn intermedjarji tal-
assigurazzjoni u konsumaturi, kif ukoll 



PE504.392v01-00 140/158 AM\926837MT.doc

MT

bejn impriżi tal-assigurazzjoni u 
konsumaturi, bl-użu tal-korpi eżistenti fejn 
xieraq. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ukoll li l-impriżi u l-intermedjarji 
kollha tal-assigurazzjoni jieħdu sehem fil-
proċeduri għas-soluzzjoni tat-tilwim barra 
mill-qrati, fejn jintlaħqu l-kundizzjonijiet li 
ġejjin:

bejn impriżi tal-assigurazzjoni u 
konsumaturi, bl-użu tal-korpi eżistenti fejn 
xieraq. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ukoll li l-impriżi u l-intermedjarji 
kollha tal-assigurazzjoni jkollhom l-
opportunità li jieħdu sehem fil-proċeduri 
għas-soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qrati, 
fejn jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-obbligu għall-impriżi u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni li jieħdu sehem fi proċeduri għas-
soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qrati jikser il-libertà tal-istabbiliment. Il-premessa 
fundamentali ta’ arbitraġġ hija li għandu jkun volontarju u bbażat fuq il-ftehim taż-żewġ 
partijiet.

Emenda 329
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proċedura tirriżulta f’deċiżjonijiet li 
ma jkunux vinkolanti;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-Renju Unit, id-Danimarka u n-Norveġja, (ŻEE),id-deċiżjonijiet huma vinkolanti għall-
industrija imma mhux għall-konsumatur, u l-proposta taħt a) se tirriżulta fi tnaqqis fid-
drittijiet tal-konsumatur f’dawk il-pajjiżi.

Emenda 330
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proċedura tirriżulta f’deċiżjonijiet li
ma jkunux vinkolanti;

(a) il-proċedura tirriżulta f’deċiżjonijiet li
fuq talba espliċita jistgħu jkunu vinkolanti
għall-intermedjarju u/jew l-impriża tal-
assigurazzjoni u l-klijent;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-vantaġġ ta’ soluzzjoni alternattiva tat-tilwim huwa li l-intermedjarju u l-klijent bl-imnut 
ikunu pprovduti b’sistema effikaċi fil-ħin u kosteffikaċi għas-soluzzjoni ta’ tilwim li barra 
minn dan tnaqqas il-piż minn ġurisdizzjonijiet ordinarji. Għalhekk il-parteċipanti għandhom 
ikunu jistgħu jiddeċiedu dan.

Emenda 331
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-proċedura tirriżulta f’deċiżjonijiet li
ma jkunux vinkolanti;

(a) il-proċedura tirriżulta f’deċiżjonijiet li
huma vinkolanti għall-impriża jew l-
intermedjarju tal-assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 332
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iskadenza biex it-tilwim jitressaq 
quddiem qorti tiġi sospiża sakemm iddum 
il-proċedura għas-soluzzjoni alternattiva 
tat-tilwim;

imħassar
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Or. en

Emenda 333
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-perjodu ta’ preskrizzjoni tal-
pretensjoni jiġi sospiż sakemm iddum il-
proċedura;

imħassar

Or. en

Emenda 334
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-proċedura tkun b’xejn jew b’kostijiet 
moderati;

imħassar

Or. en

Emenda 335
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) mezzi elettroniċi ma jkunux l-uniku 
mezz li bih il-partijiet jistgħu jiksbu aċċess 
għall-proċedura; u

imħassar
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Or. en

Emenda 336
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) ikunu possibbli miżuri proviżjonali 
f’każijiet eċċezzjonali, fejn l-urġenza tas-
sitwazzjoni hekk titlob. 

imħassar

Or. en

Emenda 337
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw
l-istabbiliment ta’ proċeduri ta’ lmenti  ta’ 
rimedju li jkunu xierqa, effikaċi, 
imparzjali u indipendenti, għas-soluzzjoni 
barra l-qorti ta’ tilwim bejn intermedjarji 
tal-assigurazzjoni u klijenti, kif ukoll bejn 
impriżi tal-assigurazzjoni u klijenti, bl-użu 
tal-korpi eżistenti fejn xieraq. Dan 
għandu jkun skont il-leġiżlazzjoni 
eżistenti tal-UE fil-qasam tal-ADR.
Fejn klijent jibda proċedura għal 
soluzzjoni alternattiva ta’ tilwim stipulata 
fil-liġi nazzjonali kontra intermedjarju 
tal-assigurazzjoni jew impriża tal-
assigurazzjoni fir-rigward ta’ tilwim li 
jikkonċerna drittijiet u obbligi stabbiliti 
taħt din id-Direttiva, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandha tkun meħtieġa 



PE504.392v01-00 144/158 AM\926837MT.doc

MT

tipparteċipa f’din il-proċedura.
Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jikkooperaw flimkien u mal-
entitajiet responsabbli għal proċeduri ta’ 
lmenti u rimedju barra mill-qorti 
msemmija hawn fuq, u safejn dan ikun 
permess mid-Direttivi jew Regolamenti 
tal-UE fis-seħħ.

Or. en

Emenda 338
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-intermedjarji tal-assigurazzjoni stabbiliti 
fit-territorji tagħhom jinfurmaw lill-
konsumaturi tagħhom dwar l-isem, l-
indirizz u l-indirizz tas-sit elettroniku tal-
entitajiet tal-ADR li huma koperti bihom, 
u li huma kompetenti biex jittrattaw 
tilwim potenzjali bejniethom u l-
konsumaturi. 
L-intermedjarji tal-assigurazzjoni fl-
Unjoni li jipparteċipaw f’bejgħ onlajn u 
bejgħ onlajn transkonfinali għandhom 
jinfurmaw lill-konsumaturi tagħhom 
dwar il-pjattaforma tal-ODR, jekk ikun 
applikabbli, u dwar l-indirizz tal-posta 
elettronika tagħhom. Din l-informazzjoni 
għandha tkun aċċessibbli b’mod faċli, 
dirett, prominenti u permanenti fuq is-sit 
elettroniku tal-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u jekk l-offerta ssir 
permezz ta’ posta elettronika jew xi 
messaġġ ieħor ta’ test li jiġi trażmess 
b’mezzi elettroniċi, f’dak il-messaġġ. Dan 
għandu jinkludi ħolqa elettronika għall-
paġna ewlenija tal-pjattaforma tal-ODR. 
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Intermedjarji tal-assigurazzjoni 
għandhom jinfurmaw ukoll lill-
konsumaturi tagħhom dwar il-pjattaforma 
tal-ODR meta l-konsumatur jissottometti 
lment lill-intermedjarju tal-assigurazzjoni 
jew lil ombudsman tal-kumpaniji. 

Or. en

Emenda 339
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 13a

Fejn klijent ikun beda proċedura għal 
soluzzjoni alternattiva ta’ tilwim stipulata 
fil-liġi nazzjonali kontra intermedjarju 
tal-assigurazzjoni jew impriża tal-
assigurazzjoni fir-rigward ta’ tilwim li 
jikkonċerna drittijiet u obbligi stabbiliti 
taħt din id-Direttiva, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandha tipparteċipa f’din
il-proċedura. 
Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jikkooperaw flimkien u mal-
entitajiet responsabbli għal proċeduri ta’ 
lmenti u rimedju barra mill-qorti 
msemmija hawn fuq, u safejn dan ikun 
permess mid-Direttivi jew Regolamenti 
tal-UE fis-seħħ. 

Or. en

Emenda 340
Werner Langen
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Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw  li l-
impriżi u l-intermedjarji  tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni
jużaw is-servizzi ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni u fir-riassigurazzjoni biss ta’ 
intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni  jew  tal-persuni
msemmija fl-Artikolu 1(2) jew tal-persuni 
li jkunu ssodisfaw il-proċedura ta’ 
dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 .

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi u l-intermedjarji tal-assigurazzjoni 
u tar-riassigurazzjoni jużaw is-servizzi ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni u fir-
riassigurazzjoni biss ta’ intermedjarji tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni
jew tal-persuni msemmija fl-Artikolu 1(2).

Għaldaqstant, din tikkonċerna s-servizzi 
ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni pprovduti b’rabta ma’ 
riskji u impenji li jinsabu ġewwa l-Unjoni.

Or. de

(Artikolu 1(3))

Ġustifikazzjoni

Kjarifika. Għandu jkun possibbli li l-intermedjarju tal-assigurazzjoni jkun jista’ jwaqqaf 
kooperazzjonijiet internazzjonali sabiex ikunu jistgħu jiġu koperti l-klijenti attivi fuq livell 
internazzjonali.

Emenda 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw  li l-
impriżi u l-intermedjarji  tal-assigurazzjoni 
u tar-riassigurazzjoni  jużaw is-servizzi ta’ 

medjazzjoni fl-assigurazzjoni u fir-
riassigurazzjoni biss ta’ intermedjarji tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni  jew
tal-persuni msemmija fl-Artikolu 1(2) jew 
tal-persuni li jkunu ssodisfaw il-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw  li l-
impriżi  u l-intermedjarji  tal-assigurazzjoni
u tar-riassigurazzjoni  jużaw is-servizzi ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni u fir-
riassigurazzjoni biss ta’ intermedjarji tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni u/jew
tal-persuni msemmija fl-Artikolu 1(2).
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proċedura ta’ dikjarazzjoni msemmija fl-
Artikolu 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 4 kien imħassar għalhekk din l-emenda hija meħtieġa biex tinżamm il-konsistenza 
fit-test.

Emenda 342
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw  li l-
impriżi u l-intermedjarji  tal-assigurazzjoni 
u tar-riassigurazzjoni  jużaw is-servizzi ta’ 

medjazzjoni fl-assigurazzjoni u fir-
riassigurazzjoni biss ta’ intermedjarji tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni  jew
tal-persuni msemmija fl-Artikolu 1(2) jew 
tal-persuni li jkunu ssodisfaw il-
proċedura ta’ dikjarazzjoni msemmija fl-
Artikolu 4.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw  li l-
impriżi  u l-intermedjarji  tal-assigurazzjoni
u tar-riassigurazzjoni  jużaw is-servizzi ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni u fir-
riassigurazzjoni biss ta’ intermedjarji tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jew
tal-persuni msemmija fl-Artikolu 1(2).

Or. en

Emenda 343
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw  li l-
impriżi u l-intermedjarji  tal-assigurazzjoni 
u tar-riassigurazzjoni  jużaw is-servizzi ta’ 

medjazzjoni fl-assigurazzjoni u fir-
riassigurazzjoni biss ta’ intermedjarji tal-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw  li, 
meta jużaw is-servizzi tal-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni jew riassigurazzjoni 
stabbiliti fl-UE, l-impriżi u l-intermedjarji
tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni
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assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni  jew
tal-persuni msemmija fl-Artikolu 1(2) jew 
tal-persuni li jkunu ssodisfaw il-proċedura 
ta’ dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 4.

jużaw is-servizzi ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni u fir-riassigurazzjoni biss ta’ 
intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni jew tal-persuni msemmija 
fl-Artikolu 1(2) jew tal-persuni li jkunu 
ssodisfaw il-proċedura ta’ dikjarazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 4.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test mill-Kummissjoni għandu jkun modifikat sabiex ma jkunux esklużi l-attivitajiet 
internazzjonali tal-intermedjarji Ewropej.

Emenda 344
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni, meta jwettqu medjazzjoni 
fl-assigurazzjoni mal-klijenti jew għall-
klijenti, għandhom jaġixxu b’mod onest, 
ġust u professjonali, fl-interess u għall-
benessri tal-klijenti tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni, meta jwettqu medjazzjoni 
fl-assigurazzjoni mal-klijenti jew għall-
klijenti, għandhom jaġixxu b’mod onest, 
ġust u professjonali, fl-interess tal-klijenti 
tagħhom.

Or. en

Emenda 345
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni, meta jwettqu medjazzjoni 

1. (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija).
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fl-assigurazzjoni mal-klijenti jew għall-
klijenti, għandhom jaġixxu b’mod onest, 
ġust u professjonali, fl-interess u għall-
benessri tal-klijenti tagħhom.

Or. de

Emenda 346
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni, meta jwettqu medjazzjoni 
fl-assigurazzjoni mal-klijenti jew għall-
klijenti, għandhom jaġixxu b’mod onest, 
ġust u professjonali, fl-interess u għall-
benessri tal-klijenti tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni, meta jwettqu medjazzjoni 
fl-assigurazzjoni mal-klijenti jew għall-
klijenti, dejjem għandhom jaġixxu b’mod 
onest, ġust u professjonali, fl-interess u 
għall-benessri tal-klijenti tagħhom.

Or. en

Emenda 347
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha 
s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 33.  Dawk l-atti delegati 
għandhom jispeċifikaw ir-rekwiżit 
stabbilit fil-paragrafu 1.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-atti delegati proposti jippermettu li jkunu speċifikati r-regoli tal-kondotta tan-negozju għal 
intermedjarji tal-assigurazzjoni, u b’hekk tiżdied l-effikaċja regolatorja.

Emenda 348
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fejn l-impriżi tal-assigurazzjoni jfasslu 
prodotti tal-assigurazzjoni u ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni għall-bejgħ 
lil klijenti professjonali jew bl-imnut, 
dawk il-prodotti huma mfassla biex 
jissodisfaw il-bżonnijiet ta’ suq fil-mira 
identifikat fil-kategorija rilevanti ta’ 
klijenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tippromwovi prodotti adattati u tallinja l-MIFID II mal-IMD 
II.

Emenda 349
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1c. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
impriżi tal-assigurazzjoni jieħdu passi 
raġonevoli biex jiżguraw li kull prodott ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni jkun 
ikkummerċjalizzat u mqassam lil klijenti 
fil-grupp fil-mira u li miri ta’ bejgħ u 
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skemi ta’ premjijiet interni jew inċentivi 
ma jipprovdux inċentiv għal 
kummerċjalizzazzjoni jew tqassim ta’ 
prodott barra mill-grupp fil-mira.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tippromwovi prodotti tal-assigurazzjoni adattati u tallinja l-
MIFID II mal-IMD II.

Emenda 350
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1d. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu 
lil ditti ta’ investiment li jfasslu prodotti 
ta’ investiment fl-assigurazzjoni jew lil 
klijenti professjonali jew bl-imnut biex 
jipprovdu informazzjoni lil kwalunkwe 
intermedjarju li jkun parti terza dwar is-
suq fil-mira intiż għall-prodott.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tallinja l-IMD II mal-MiFID II.

Emenda 351
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1e. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-mod li bih impriża tal-assigurazzjoni 
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tħallas il-persunal tagħha, taħtar 
rappreżentanti jew intermedjarji oħra ma 
jxekkilx il-konformità mal-obbligu tagħha 
li taġixxi fl-aqwa interessi tal-klijenti. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li 
fejn il-persunal jagħti konsulenza, 
jikkummerċjalizza jew ibigħ prodotti ta’ 
assigurazzjoni jew ta’ investtiment fl-
assigurazzjoni lil klijenti bl-imnut, l-
istrutturi ta’ rimunerazzjoni involuti ma 
jippreġudikawx il-kapaċità tagħhom li 
jipprovdu rakkomandazzjoni oġġettiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tallinja l-IMD II mal-MIFID II.

Emenda 352
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull tagħrif, inklużi komunikazzjonijiet 
ta’ promozzjoni, li l-intermedjarju jew l-
impriża tal-assigurazzjoni tindirizza lill-
klijenti jew lil klijenti potenzjali, għandu 
jkun ġust, ċar, u ma jqarraqx. Il-
komunikazzjonijiet ta’ promozzjoni 
għandhom ikunu identifikabbli biċ-ċar 
bħala tali.

2. Kull tagħrif, inklużi komunikazzjonijiet 
ta’ promozzjoni, li l-intermedjarju jew l-
impriża tal-assigurazzjoni tindirizza lill-
klijenti jew lil klijenti potenzjali, għandu 
jkun ġust, ċar, u ma jqarraqx. Il-
komunikazzjonijiet ta’ promozzjoni 
għandhom dejjem ikunu identifikabbli biċ-
ċar bħala tali.

Or. en

Emenda 353
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-impriżi tal-assigurazzjoni jiżvelaw 
informazzjoni dwar is-suċċess tal-
pretensjonijiet tal-klijenti. Għalhekk, 
dawn l-impriżi tal-assigurazzjoni 
għandhom jiżvelaw għal kull tip ta’ polza, 
(1) kemm-il pretensjoni titħallas, (2) il-
ħlas medju għal kull primjum, u (3) iż-
żmien medju minn meta ssir pretensjoni 
sakemm isir il-ħlas. L-intermedjarji tal-
assigurazzjoni għandhom jipprovdu din l-
inormazzjoni lill-klijent qabel il-
konklużjoni ta’ kwalunkwe kuntratt ta’ 
assigurazzjoni. L-AEAPX għandha 
tiżviluppa abbozz ta’ standard tekniku ta’ 
implimentazzjoni dwar il-kejl u l-iżvelar 
tal-pretensjonijiet tal-klijenti kif imsemmi 
f’dan l-Artikolu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-ilmenti l-aktar frekwenti tad-detenturi tal-poloz huwa li meta jagħmlu 
pretensjoni, jew isibu li mhumiex koperti kemm kienu jaħsbu, jew li l-ħlas se jkun ħafna anqas 
milli kienu qed jistennew, jew li ser ikollhom jistennew ħafna aktar milli stennew. Fir-Renju 
Unit, l-iskandlu riċenti tal-Iskema ta’ Protezzjoni tal-Pagament ikkonċerna poloz li kienu 
jinbiegħu ta’ spiss mingħajr il-kunsens tal-klijent u meta l-klijenti kienu jagħmlu pretensjoni, 
sikwit kienu jsibu li mhumiex eliġibbli li jagħmlu dan. Għalhekk, informazzjoni li tindika s-
suċċess probabbli ta’ pretensjoni ta’ detentur għandha tkun żvelata.

Emenda 354
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. l-intermedjarji għandhom jiżvelaw, 
permezz ta’ avviż qasir standardizzat, li 
huma jkunu vverifikaw qabel il-
konklużjoni ta’ kuntratt tal-
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assigurazzjoni, jekk il-klijent jkunx diġà 
xtara prodott adattat għall-bżonn 
identifikat oriġinarjament mill-
intermedjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tittratta l-problema ta’ assigurazzjoni żejda. Hija bbażata 
fuq kontribut tal-Professur Schwintowski (Humboldt-University ta’ Berlin).

Emenda 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) qabel il-konklużjoni ta’ kwalunkwe 
kuntratt tal-assigurazzjoni, intermedjarju 
tal-assigurazzjoni - inkluż jekk abbinat -
għandu jiżvela li ġej lill-klijenti:

(a) qabel il-konklużjoni ta’ kwalunkwe 
kuntratt tal-assigurazzjoni, jew jekk ikun 
hemm xi bidla materjali fid-data relatata 
mal-intermedjarju wara l-konklużjoni ta’ 
kwalunkwe kuntratt tal-assigurazzjoni,
intermedjarju tal-assigurazzjoni - inkluż 
jekk abbinat - għandu jiżvela li ġej lill-
klijenti:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa meħtieġ biex isiru differenzi bejn żewġ każijiet: jista’ jkun hemm bidliet fid-data
dwar l-intermedjarju u wkoll fid-dettalji tal-kuntratt tal-assigurazzjoni. L-intermedjarju tal-
assigurazzjoni għandu jipprovdi wkoll informazzjoni lill-klijent jekk ikun hemm bidliet fid-
data relatata mal-intermedjarju.

Emenda 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a – punt ii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) jekk jipprovdix jew le xi tip ta’ 
konsulenza fir-rigward tal-prodotti tal-
assigurazzjoni għall-bejgħ;

(ii) jekk joffrix jew jipprovdix jew le xi tip 
ta’ konsulenza fir-rigward tal-prodotti tal-
assigurazzjoni għall-bejgħ  u n-natura ta’ 
tali konsulenza;

Or. en

Emenda 357
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) jekk tipprovdix jew le xi tip ta’ 
konsulenza fir-rigward tal-prodotti tal-
assigurazzjoni għall-bejgħ;

ii) jekk tipprovdix tip ta’ konsulenza, jew 
liema forma tagħha, fir-rigward tal-
prodotti tal-assigurazzjoni għall-bejgħ;

Or. de

Emenda 358
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) jekk tipprovdix jew le xi tip ta’ 
konsulenza fir-rigward tal-prodotti tal-
assigurazzjoni għall-bejgħ;

ii) jekk tipprovdix xi tip ta’ konsulenza fir-
rigward tal-prodotti tal-assigurazzjoni 
għall-bejgħ;

Or. fr

Emenda 359
Peter Simon
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Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) jekk l-intermedjarju jkunx qed 
jirrappreżenta l-klijent jew inkella jkun qed 
jaġixxi għal u f’isem l-impriża tal-
assigurazzjoni;

v) jekk l-intermedjarju jkunx qed 
jirrappreżenta l-klijent fl-attività tiegħu ta’
medjazzjoni fl-assigurazzjoni jew inkella 
jkun qed jaġixxi għal u f’isem l-impriża 
tal-assigurazzjoni;

Or. de

Emenda 360
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a – punt va(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(va) jekk l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew impriża tal-
assigurazzjoni tagħtix ħlas lil kwalunkwe 
persunal jew persunal kuntrattwali, jaħtar 
rappreżentanti jew intermedjarji oħra tal-
assigurazzjoni li dan ma jxekkilx il-
konformmità mal-obbligu li dawn jaġixxu 
fl-aqwa interessi tal-klijent.

Or. en

Emenda 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) qabel il-konklużjoni ta’ kwalunkwe 
kuntratt tal-assigurazzjoni, impriża tal-

imħassar
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assigurazzjoni għandha tiżvela li ġej lill-
klijenti:
(i) l-identità u l-indirizz tagħha, u l-fatt li 
hija impriża tal-assigurazzjoni;
(ii) jekk tipprovdix jew le xi tip ta’ 
konsulenza fir-rigward tal-prodotti tal-
assigurazzjoni għall-bejgħ;
(iii) il-proċeduri msemmija fl-Artikolu 12 
li jippermettu lill-klijenti u partijiet oħra 
interessati jirreġistraw ilmenti dwar 
impriżi ta’ assigurazzjoni, kif ukoll dwar 
il-proċeduri ta’ lment u rimedju barra l-
qrati msemmija fl-Artikolu 13.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikoli 183 u 185 tad-Direttiva Solvency 2 jirrikjedu li l-impriżi tal-assigurazzjoni jagħmlu 
l-istess żvelar lill-klijenti.

Emenda 362
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-intermedjarji għandhom jiżvelaw, 
permezz ta’ avviż qasir standardizzat, jekk 
jużawx programm tat-teknoloġija tal-
informatika biex iqabblu prodotti tal-
assigurazzjoni disponibbli kif ukoll il-
karatteristiċi tagħhom, primjums u l-
ispejjeż involuti. Jekk intermedjarju juża 
xi programm tat-teknoloġija tal-
komunikazzjoni u l-informatika għal 
reviżjoni u tqabbil, dan għandu jkun 
żvelat ukoll permezz ta’ avviż qasir 
standardizzat.

Or. en



PE504.392v01-00 158/158 AM\926837MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija bbażata fuq kontribut tal-Professur Schwintowski (Humboldt-University 
ta’ Berlin). L-użu ta’ programm tal-TIbiex wieħed iqabbel u jorganizza prodotti tal-
assigurazzjoni jippromwovi l-kompetizzjoni fost il-fornituri tal-assigurazzjoni u għalhekk iżid 
il-kwalità tal-prodotti u l-konsulenza. Is-suq tal-assigurazzjoni jipprovdi diversi prodotti. Bl-
istess mod, intermedjarju tal-assigurazzjoni bilkemm ikun jista’ jsib l-aktar prodotti adattati u 
kosteffikaċi disponibbli fis-suq għall-klijent tiegħu, mingħajr ma juża għodda tal-TI adattata. 
Sa issa, l-intermedjarji b’mod ċar żammew lura mill-ispejjeż baxxi involuti fl-użu ta’ dawn is-
sistemi ta’ softwer, u jippreferu li jużaw prodotti tradizzjonali li minn dejjem kienu jbigħu. 
Barra minn dan, l-intermedjarji kellhom diffikultà biex jissostitwixxu prodotti tradizzjonali, 
għalkemm jista’ jkun li prodott aktar adattat ikun disponibbli fis-suq. Dan huwa għaliex il-
prodotti diġà rakkomandati fil-passat għandhom it-tendenza li jkunu marbuta ma’ 
kummissjonijiet ogħla għall-intermedjarji minn prodotti li għadhom joħorġu fis-suq.

Emenda 363
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) jekk tipprovdix jew le xi tip ta’ 
konsulenza fir-rigward tal-prodotti tal-
assigurazzjoni għall-bejgħ;

ii) jekk tipprovdix tip ta’ konsulenza, jew 
liema forma tagħha, fir-rigward tal-
prodotti tal-assigurazzjoni għall-bejgħ;

Or. de

Emenda 364
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) jekk tipprovdix jew le xi tip ta’ 
konsulenza fir-rigward tal-prodotti tal-
assigurazzjoni għall-bejgħ;

ii) jekk tipprovdix xi tip ta’ konsulenza fir-
rigward tal-prodotti tal-assigurazzjoni 
għall-bejgħ;

Or. fr


