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Amendamentul 110
Olle Schmidt

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 4 a (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

– având în vedere rezoluția legislativă a 
Parlamentului European din 5 iulie 2011 
referitoare la propunerea de directivă a 
Parlamentului European și a Consiliului 
de modificare a Directivei 97/9/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind sistemele de compensare pentru 
investitori (COM(2010)0371 – C7-
0174/2010 – 2010/0199(COD)) – raportul 
Schmidt),

Or. en

Amendamentul 111
Olle Schmidt

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 4 b (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

– având în vedere poziția sa din 
16 februarie 2012 referitoare la 
propunerea de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului,
_______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0049.

Or. en

Amendamentul 112
Olle Schmidt
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Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Având în vedere că obiectivul principal 
și obiectul prezentei propuneri sunt de a 
armoniza dispozițiile naționale privind 
domeniile menționate, propunerea ar trebui 
să se bazeze pe articolul 53 alineatul (1) și 
pe articolul 62 din TFUE. Instrumentul 
adecvat îmbracă forma unei directive 
pentru a permite ajustarea dispozițiilor de 
punere în aplicare în domeniile care fac 
obiectul prezentei directive în funcție de 
caracteristicile specifice pieței și sistemului 
juridic din fiecare stat membru, atunci când 
o astfel de ajustare este necesară. Prezenta 
directă ar trebui să urmărească, de 
asemenea, coordonarea normelor naționale 
privind accesul la activitate al 
intermediarilor de asigurări și de 
reasigurări, inclusiv privind gestionarea, 
cu titlu profesional, a solicitărilor de 
daune și compensarea daunelor, și se 
bazează astfel pe articolul 53 alineatul (1) 
din tratat. În plus, dat fiind că acest sector 
oferă servicii în întreaga Uniune, prezenta 
directivă se bazează, de asemenea, pe 
articolul 62 din tratat.

(2) Întrucât obiectivul principal și obiectul 
prezentei propuneri sunt de a armoniza 
dispozițiile naționale privind domeniile 
menționate, propunerea ar trebui să se 
bazeze pe articolul 53 alineatul (1) și pe 
articolul 62 din TFUE. Instrumentul 
adecvat îmbracă forma unei directive 
pentru a permite ajustarea dispozițiilor de 
punere în aplicare în domeniile care fac 
obiectul prezentei directive în funcție de 
caracteristicile specifice pieței și sistemului 
juridic din fiecare stat membru, atunci când 
o astfel de ajustare este necesară. Prezenta 
directă ar trebui să urmărească, de 
asemenea, coordonarea normelor naționale 
privind accesul la activitate al 
intermediarilor de asigurări și de 
reasigurări și se bazează astfel pe 
articolul 53 alineatul (1) din tratat. În plus, 
dat fiind că acest sector oferă servicii în 
întreaga Uniune, prezenta directivă se 
bazează, de asemenea, pe articolul 62 din 
tratat.

Or. en

Justificare

Autoritățile competente exercită deja un control reglementar asupra acestei activități atunci 
când este desfășurată în numele unui asigurător. Nu este necesară reglementarea separată a 
unor astfel de întreprinderi. Nu există nicio dovadă care să demonstreze că beneficiile 
generate de protecția consumatorilor ar compensa costul aferent includerii acestor 
întreprinderi în domeniul de aplicare (costuri care, în cele din urmă, vor fi suportate de 
consumatori).

Amendamentul 113
Pablo Zalba Bidegain
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Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Produsele de asigurare pot fi distribuite 
de diferite categorii de persoane sau 
instituții, cum ar fi agenți, brokeri și agenți 
de asigurări bancare, întreprinderi de 
asigurare, agenți de voiaj și societăți de 
închirieri auto. Egalitatea de tratament 
între agenți și protecția consumatorului 
impun ca toate aceste persoane sau 
instituții să se afle sub incidența prezentei 
directive.

(4) Produsele de asigurare pot fi distribuite 
de diferite categorii de persoane sau 
instituții, cum ar fi agenți, brokeri și agenți 
de asigurări bancare. Egalitatea de 
tratament între agenți și protecția 
consumatorului impun ca toate aceste 
persoane sau instituții să se afle sub 
incidența prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Produsele de asigurare pot fi distribuite 
de diferite categorii de persoane sau 
instituții, cum ar fi agenți, brokeri și agenți 
de asigurări bancare, întreprinderi de 
asigurare, agenți de voiaj și societăți de 
închirieri auto. Egalitatea de tratament 
între agenți și protecția consumatorului 
impun ca toate aceste persoane sau 
instituții să se afle sub incidența prezentei 
directive.

(4) Produsele de asigurare pot fi distribuite 
de diferite categorii de persoane sau 
instituții, cum ar fi agenți, brokeri și agenți 
de asigurări bancare, întreprinderi de 
asigurare, agenți de voiaj și societăți de 
închirieri auto. Asigurarea egalității de 
tratament între agenții de asigurări și a
unui nivel consecvent de protecție a
consumatorului impune ca toate aceste 
persoane sau instituții să se afle sub 
incidența prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 115
Olle Schmidt
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Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a garanta aplicarea aceluiași 
nivel de protecție și posibilitatea 
consumatorului de a beneficia de 
standarde comparabile, este esențial ca 
prezenta directivă să promoveze condiții 
de concurență echitabile și o concurență 
în termeni de egalitate între intermediari, 
indiferent dacă aceștia au sau nu legătură 
cu o întreprindere de asigurare. 
Intermedierea produselor de asigurare 
este în beneficiul consumatorilor dacă 
aceasta se realizează prin diverse canale 
și intermediari a căror cooperare cu 
întreprinderile de asigurare ia diferite 
forme și cu condiția ca aceștia să aplice 
aceleași norme de protecție a 
consumatorilor. Este important ca aceste 
aspecte să fie luate în considerare de 
statele membre la punerea în aplicare a 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 116
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În urma punerii în aplicare a Directivei 
2002/92/CE, s-a dovedit că o serie de 
dispoziții ar trebui să fie mai explicit 
precizate în vederea facilitării exercitării 
activității de intermediere de asigurări și de 
reasigurări, și că protecția consumatorilor 
impune o extindere a domeniului de 
aplicare al directivei menționate pentru a 
include toate vânzările de produsele de 
asigurare, fie de către intermediari de 

(5) În urma punerii în aplicare a 
Directivei 2002/92/CE, s-a dovedit că o 
serie de dispoziții ar trebui să fie mai 
explicit precizate în vederea facilitării 
exercitării activității de intermediere de 
asigurări și de reasigurări, și că protecția 
consumatorilor impune o extindere a 
domeniului de aplicare al directivei 
menționate pentru a include toate vânzările 
de produse de asigurare, fie de către 
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asigurări, fie de către întreprinderi de 
asigurare. În ceea ce privește procedurile 
lor de vânzare, post-vânzare și gestionare, 
cu titlu profesional, a solicitărilor de 
daune, întreprinderile de asigurare care 
vând în mod direct produse de asigurare ar 
trebui să fi incluse în domeniul de aplicare 
al noii directive, în mod similar agenților și 
brokerilor de asigurări.

intermediari de asigurări, fie de către 
întreprinderi de asigurare. În ceea ce 
privește vânzarea de produse de 
asigurare, întreprinderile de asigurare care 
vând în mod direct produse de asigurare ar 
trebui să fie incluse în domeniul de aplicare 
al noii directive, în mod similar agenților și 
brokerilor de asigurări.

Or. en

Amendamentul 117
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a garanta același nivel de 
protecție pentru consumatori, indiferent de 
canalul de distribuție prin intermediul 
căruia aceștia își achiziționează produsul 
de asigurare, fie direct de la întreprinderea 
de asigurare, fie indirect printr-un 
intermediar, domeniul de aplicare al 
directivei ar trebui să includă nu doar 
întreprinderile de asigurare, ci și alți 
participanți la piață care vând produse de 
asigurare ca activitate auxiliară (de 
exemplu, agenți de voiaj și societăți de 
închirieri auto, furnizori de bunuri care 
nu îndeplinesc condițiile pentru 
exceptare).

(6) Investitorii europeni continuă să se 
confrunte cu niveluri diferite de 
informare și de servicii în funcție de 
produse, canale de distribuție și țări.
Pentru a garanta același nivel de protecție 
pentru consumatori, indiferent de canalul 
de distribuție prin intermediul căruia 
aceștia își achiziționează produsul de 
asigurare, fie în mod direct de la 
întreprinderea de asigurare, fie în mod
indirect printr-un intermediar, domeniul de 
aplicare al directivei ar trebui să includă nu 
doar întreprinderile de asigurare, ci și alți 
participanți la piață care vând produse de 
asigurare ca activitate auxiliară.

Or. en

Amendamentul 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a garanta același nivel de 
protecție pentru consumatori, indiferent de 
canalul de distribuție prin intermediul 
căruia aceștia își achiziționează produsul 
de asigurare, fie direct de la întreprinderea 
de asigurare, fie indirect printr-un 
intermediar, domeniul de aplicare al 
directivei ar trebui să includă nu doar 
întreprinderile de asigurare, ci și alți
participanți la piață care vând produse de 
asigurare ca activitate auxiliară (de 
exemplu, agenți de voiaj și societăți de 
închirieri auto, furnizori de bunuri care nu 
îndeplinesc condițiile pentru exceptare).

(6) Pentru a garanta același nivel de 
protecție pentru consumatori, indiferent de 
canalul de distribuție prin intermediul 
căruia aceștia își achiziționează produsul 
de asigurare, fie în mod direct de la 
întreprinderea de asigurare, fie în mod
indirect printr-un intermediar, domeniul de 
aplicare al directivei ar trebui să includă nu 
doar întreprinderile de asigurare, ci și pe 
toți ceilalți participanți la piață care vând 
produse de asigurare ca activitate auxiliară 
(de exemplu, agenți de voiaj și societăți de 
închirieri auto, furnizori de bunuri care nu 
îndeplinesc condițiile pentru exceptare).

Or. en

Amendamentul 119
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice persoanelor a căror activitate 
constă în acordarea de asistență 
(indiferent dacă în numele unui client sau 
al unei întreprinderi de asigurare) pentru 
administrarea și derularea unui contract 
de asigurare sau de reasigurare, inclusiv 
gestionarea, cu titlu profesional, a 
solicitărilor de daune, compensarea 
daunelor sau evaluarea de către un expert
a solicitărilor de daune.

eliminat

Or. en

Amendamentul 120
Olle Schmidt
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Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Sunt necesare piețe financiare 
deschise, transparente și competitive și un 
nivel înalt de protecție a investitorilor.

Or. en

Amendamentul 121
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Există încă diferențe substanțiale între 
dispozițiile de drept intern care 
obstrucționează accesul la activitățile 
intermediarilor de asigurări și de 
reasigurări și exercitarea acestor activități 
pe piața internă.

(8) Există încă diferențe substanțiale între 
dispozițiile de drept intern care 
obstrucționează accesul la activitățile 
intermediarilor de asigurări și de 
reasigurări și exercitarea acestor activități 
pe piața internă. Este necesar să se 
consolideze în continuare piața internă și 
să se creeze o piață internă europeană 
veritabilă pentru produsele și serviciile de 
asigurare de viață și pentru produsele și 
serviciile de asigurare generală.

Or. en

Amendamentul 122
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Actualele turbulențe financiare, precum 
și cele recente, au subliniat necesitatea de a 

(9) Actualele turbulențe financiare, precum 
și cele recente, au subliniat necesitatea de a 
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asigura o protecție eficientă a 
consumatorilor în toate sectoarele 
financiare. Prin urmare, este oportună 
consolidarea încrederii consumatorilor și 
uniformizarea cadrelor de reglementare în 
ceea ce privește distribuția produselor de 
asigurare în vederea asigurării unui nivel 
adecvat de protecție a consumatorilor în 
întreaga Uniune. Măsurile de protecție a 
consumatorilor ar trebui adaptate 
particularităților fiecărei categorii de 
clienți (clienți profesioniști sau alte 
categorii ).

asigura o protecție eficientă a 
consumatorilor în toate sectoarele 
financiare. Prin urmare, este oportună 
consolidarea încrederii consumatorilor și 
uniformizarea cadrelor de reglementare în 
ceea ce privește distribuția produselor de 
asigurare în vederea asigurării unui nivel 
adecvat de protecție a consumatorilor în 
întreaga Uniune. Ar trebui să se 
îmbunătățească nivelul de protecție a 
consumatorilor în raport cu actuala 
directivă pentru a se reduce necesitatea de 
diversificare a măsurilor la nivel național. 
Este important să se ia în considerare 
caracterul specific al contractelor de 
asigurare, comparativ cu produsele de 
investiții reglementate în temeiul MiFID. 
Prin urmare, distribuirea contractelor de 
asigurare, inclusiv a așa-numitelor 
produse de asigurare cu componentă 
investițională, ar trebui să fie 
reglementată în temeiul prezentei 
directive și ar trebui să fie aliniată la 
dispozițiile prevăzute de MiFID. Este 
necesar ca standardele minime să devină 
mai stricte atât în ceea ce privește normele 
de distribuție, cât și în ceea ce privește 
condițiile de concurență echitabile 
aplicabile tuturor pachetelor de produse 
de asigurare cu componentă 
investițională. Măsurile de protecție a 
consumatorilor ar trebui să fie mai stricte 
pentru clienții „neprofesioniști” decât 
pentru clienții „profesioniști”.

Or. en

Amendamentul 123
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Intermediarii de asigurări și de 
reasigurări care sunt persoane fizice ar 
trebui înregistrați la autoritatea competentă 
din statul membru în care au domiciliul ; 
cei care sunt persoane juridice ar trebui 
înregistrați la autoritatea competentă din 
statul membru în care au sediul social (sau 
dacă, în temeiul legislației naționale, 
aceștia nu au sediu social, atunci acolo 
unde au sediul central), cu condiția să 
îndeplinească o serie de cerințe 
profesionale stricte referitoare la 
competența, buna reputație, asigurarea de 
răspundere civilă profesională și 
capacitatea lor financiară. Intermediarii de 
asigurări deja înregistrați în statele membre 
nu au obligația de a se înregistra din nou în 
temeiul prezentei directive.

(15) Intermediarii de asigurări și de 
reasigurări care sunt persoane fizice ar 
trebui înregistrați la autoritatea competentă 
din statul membru în care își au domiciliul 
și ar trebui să se înregistreze în statul 
membru gazdă pentru a-și exercita 
libertatea de stabilire; cei care sunt 
persoane juridice ar trebui înregistrați la 
autoritatea competentă din statul membru 
în care își au sediul social (sau dacă, în 
temeiul legislației naționale, aceștia nu au 
sediu social, atunci acolo unde își au sediul 
central), cu condiția să îndeplinească o 
serie de cerințe profesionale stricte 
referitoare la competență, buna reputație, 
asigurarea de răspundere civilă 
profesională și capacitatea lor financiară. 
Intermediarii de asigurări deja înregistrați 
în statele membre nu au obligația de a se 
înregistra din nou în temeiul prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 124
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Principiile recunoașterii reciproce și 
ale supravegherii de către statul membru 
de origine impun ca autoritățile 
competente ale statelor membre să nu 
acorde sau să retragă autorizația în cazul 
în care există factori, cum ar fi 
distribuirea geografică sau activitățile 
desfășurate efectiv, care indică faptul că, 
în mod evident, un intermediar de 
asigurări a optat pentru sistemul juridic al 
unui stat membru cu scopul de a se 
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sustrage de la normele mai stricte în 
vigoare într-un alt stat membru pe 
teritoriul căruia intenționează să își 
exercite sau își exercită majoritatea 
activităților. Un intermediar de asigurări 
care este persoană juridică ar trebui să fie 
autorizat în statul membru în care se află 
sediul său social. Un intermediar de 
asigurări care nu este persoană juridică 
ar trebui să fie autorizat în statul membru 
în care este situat sediul său central. În 
plus, statele membre ar trebui să impună 
ca sediul central al unui intermediar de 
asigurări să fie întotdeauna situat în 
statul membru de origine și ca acesta să 
desfășoare efectiv activități în acest stat.

Or. en

Amendamentul 125
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Intermediarii de asigurări și de 
reasigurări ar trebui să fie în măsură să se 
prevaleze de libertatea de stabilire și de 
libertatea de a presta servicii care sunt 
consfințite de tratat. În consecință, 
înregistrarea sau declararea în statul 
membru de origine ar trebui să permită 
intermediarilor de asigurări și de 
reasigurări să își desfășoare activitatea în 
alte state membre, în conformitate cu 
principiul libertății de stabilire și al 
libertății de a presta servicii, cu condiția 
respectării procedurii corespunzătoare de 
notificare între autoritățile competente.

(16) Intermediarii de asigurări și de 
reasigurări ar trebui să fie în măsură să se 
prevaleze de libertatea de stabilire și de 
libertatea de a presta servicii care sunt 
consfințite de tratat. În consecință, 
înregistrarea în statul membru de origine ar 
trebui să permită intermediarilor de 
asigurări și de reasigurări să își desfășoare 
activitatea în alte state membre, în 
conformitate cu principiul libertății de 
stabilire și al libertății de a presta servicii, 
cu condiția respectării procedurii 
corespunzătoare de notificare între 
autoritățile competente.

Or. en
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Amendamentul 126
Elena Băsescu

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Incapacitatea intermediarilor de 
asigurări de a își desfășura activitatea liber 
pe tot teritoriul Uniunii este un obstacol în 
calea bunei funcționări a pieței unice în 
asigurări.

(21) Incapacitatea intermediarilor de 
asigurări de a-și desfășura activitatea în 
mod liber pe tot teritoriul Uniunii este un 
obstacol în calea bunei funcționări a pieței 
unice în asigurări și afectează în mod 
negativ nivelul de protecție a 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 127
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Incapacitatea intermediarilor de 
asigurări de a își desfășura activitatea liber 
pe tot teritoriul Uniunii este un obstacol în 
calea bunei funcționări a pieței unice în 
asigurări.

(21) Incapacitatea intermediarilor de 
asigurări de a-și desfășura activitatea în 
mod liber pe tot teritoriul Uniunii este un 
obstacol în calea bunei funcționări a pieței 
unice în asigurări. Directiva privind 
intermedierea de asigurări constituie un 
pas important în direcția îmbunătățirii 
nivelului de protecție a consumatorilor și 
de integrare a pieței în cadrul pieței 
interne.

Or. en

Amendamentul 128
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Considerentul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Este important să se garanteze un 
nivel ridicat de profesionalism și 
competență în rândul intermediarilor de 
asigurări și de reasigurări, precum și în 
rândul angajaților asigurătorilor direcți care 
sunt implicați în activități pregătitoare
vânzării, în vânzare și în activități 
ulterioare vânzării polițelor de asigurare. 
Prin urmare, cunoștințele profesionale ale 
unui intermediar, ale angajaților 
asigurătorilor direcți și ai societăților de 
închirieri auto, cunoștințele profesionale 
ale agenților de voiaj, precum și 
cunoștințele profesionale ale persoanelor 
care desfășoară activitățile de gestionare, 
cu titlu profesional, a solicitărilor de 
daune, de compensare a daunelor sau de 
evaluare de către un expert a solicitărilor 
de daune ar trebui să corespundă cu gradul 
de complexitate al acestor activități. Ar 
trebui asigurată educația continuă.

(22) Este important să se garanteze un 
nivel ridicat de profesionalism și 
competență în rândul intermediarilor de 
asigurări și de reasigurări, precum și în 
rândul angajaților asigurătorilor direcți care 
sunt implicați în activități premergătoare
vânzării, în vânzare și în activități 
ulterioare vânzării polițelor de asigurare. 
Prin urmare, cunoștințele profesionale ale 
unui intermediar, ale angajaților 
asigurătorilor direcți ar trebui să 
corespundă cu gradul de complexitate al 
acestor activități. Ar trebui asigurată 
educația continuă.

Or. en

Amendamentul 129
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Este important să se garanteze un 
nivel ridicat de profesionalism și 
competență în rândul intermediarilor de 
asigurări și de reasigurări, precum și în 
rândul angajaților asigurătorilor direcți care 
sunt implicați în activități pregătitoare
vânzării, în vânzare și în activități 
ulterioare vânzării polițelor de asigurare. 
Prin urmare, cunoștințele profesionale ale 
unui intermediar, ale angajaților 
asigurătorilor direcți și ai societăților de 

(22) Este important să se garanteze un 
nivel ridicat de profesionalism și 
competență în rândul intermediarilor de 
asigurări și de reasigurări, precum și în 
rândul angajaților asigurătorilor direcți care 
sunt implicați în activități premergătoare
vânzării, în vânzare și în activități 
ulterioare vânzării polițelor de asigurare. 
Prin urmare, cunoștințele profesionale ale 
unui intermediar, ale angajaților 
asigurătorilor direcți și ai societăților de 
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închirieri auto, cunoștințele profesionale 
ale agenților de voiaj, precum și 
cunoștințele profesionale ale persoanelor 
care desfășoară activitățile de gestionare, 
cu titlu profesional, a solicitărilor de 
daune, de compensare a daunelor sau de 
evaluare de către un expert a solicitărilor 
de daune ar trebui să corespundă cu gradul 
de complexitate al acestor activități. Ar 
trebui asigurată educația continuă.

închirieri auto, precum și cunoștințele 
profesionale ale agenților de voiaj ar trebui 
să corespundă cu gradul de complexitate al 
acestor activități.

Or. en

Amendamentul 130
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Este important să se garanteze un 
nivel ridicat de profesionalism și 
competență în rândul intermediarilor de 
asigurări și de reasigurări, precum și în 
rândul angajaților asigurătorilor direcți care 
sunt implicați în activități pregătitoare
vânzării, în vânzare și în activități 
ulterioare vânzării polițelor de asigurare. 
Prin urmare, cunoștințele profesionale ale 
unui intermediar, ale angajaților 
asigurătorilor direcți și ai societăților de 
închirieri auto, cunoștințele profesionale 
ale agenților de voiaj, precum și 
cunoștințele profesionale ale persoanelor 
care desfășoară activitățile de gestionare, 
cu titlu profesional, a solicitărilor de daune, 
de compensare a daunelor sau de evaluare 
de către un expert a solicitărilor de daune 
ar trebui să corespundă cu gradul de 
complexitate al acestor activități. Ar trebui 
asigurată educația continuă.

(22) Este important să se garanteze un 
nivel ridicat de profesionalism și 
competență în rândul intermediarilor de 
asigurări și de reasigurări, precum și în 
rândul angajaților asigurătorilor direcți care 
sunt implicați în activități premergătoare
vânzării, în vânzare și în activități 
ulterioare vânzării polițelor de asigurare. 
Prin urmare, cunoștințele profesionale ale 
unui intermediar, ale angajaților 
asigurătorilor direcți și ai societăților de 
închirieri auto, cunoștințele profesionale 
ale agenților de voiaj, precum și 
cunoștințele profesionale ale persoanelor 
care desfășoară activitățile de gestionare, 
cu titlu profesional, a solicitărilor de daune, 
de compensare a daunelor sau de evaluare 
de către un expert a solicitărilor de daune 
ar trebui să corespundă cu gradul de 
complexitate al acestor activități. 
Intermediarii de asigurări și reasigurări și 
asigurătorii direcți ar trebui să le aloce 
angajaților suficient timp și resurse 
pentru ca aceștia să dobândească 
cunoștințele și competențele 
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corespunzătoare și să le pună în practică 
în furnizarea de servicii clienților.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure un nivel suficient de calificare a personalului care oferă polițe de 
asigurare. Formarea continuă și dezvoltarea permanentă a competențelor trebuie să intre în 
sfera de responsabilitate a întreprinderii. În propunerea Comisiei referitoare la reformarea 
MiFID, Parlamentul European a adoptat o formulare similară.

Amendamentul 131
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Este important să se garanteze un 
nivel ridicat de profesionalism și 
competență în rândul intermediarilor de 
asigurări și de reasigurări, precum și în 
rândul angajaților asigurătorilor direcți 
care sunt implicați în activități 
pregătitoare vânzării, în vânzare și în 
activități ulterioare vânzării polițelor de 
asigurare. Prin urmare, cunoștințele 
profesionale ale unui intermediar, ale 
angajaților asigurătorilor direcți și ai 
societăților de închirieri auto, cunoștințele 
profesionale ale agenților de voiaj, 
precum și cunoștințele profesionale ale 
persoanelor care desfășoară activitățile de 
gestionare, cu titlu profesional, a 
solicitărilor de daune, de compensare a 
daunelor sau de evaluare de către un 
expert a solicitărilor de daune ar trebui să 
corespundă cu gradul de complexitate al 
acestor activități. Ar trebui asigurată 
educația continuă.

(22) Consumatorilor ar trebui să li se 
furnizeze în avans informații clare cu 
privire la statutul persoanelor care vând 
produsul de asigurare și cu privire la
remunerația pe care acestea o primesc. 
Este necesar să se introducă 
obligativitatea prezentării statutului 
pentru intermediarii de asigurări și 
întreprinderile de asigurare din Europa. 
Aceste informații ar trebui să fie puse la 
dispoziția consumatorului în etapa 
precontractuală. Rolul lor este de a 
asigura transparența legăturii dintre 
întreprinderea de asigurare și intermediar 
(dacă este cazul), precum și a structurii și 
a conținutului remunerațiilor 
intermediarilor.

Or. en
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Amendamentul 132
Elena Băsescu

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Este important să se garanteze un 
nivel ridicat de profesionalism și 
competență în rândul intermediarilor de 
asigurări și de reasigurări, precum și în 
rândul angajaților asigurătorilor direcți care 
sunt implicați în activități pregătitoare
vânzării, în vânzare și în activități 
ulterioare vânzării polițelor de asigurare. 
Prin urmare, cunoștințele profesionale ale 
unui intermediar, ale angajaților 
asigurătorilor direcți și ai societăților de 
închirieri auto, cunoștințele profesionale 
ale agenților de voiaj, precum și 
cunoștințele profesionale ale persoanelor 
care desfășoară activitățile de gestionare, 
cu titlu profesional, a solicitărilor de daune, 
de compensare a daunelor sau de evaluare 
de către un expert a solicitărilor de daune 
ar trebui să corespundă cu gradul de 
complexitate al acestor activități. Ar trebui 
asigurată educația continuă.

(22) Este important să se garanteze un 
nivel ridicat de profesionalism și 
competență în rândul intermediarilor de 
asigurări și de reasigurări, precum și în 
rândul angajaților asigurătorilor direcți care 
sunt implicați în activități premergătoare
vânzării, în vânzare și în activități 
ulterioare vânzării polițelor de asigurare. 
Prin urmare, cunoștințele profesionale ale 
unui intermediar, ale angajaților 
asigurătorilor direcți și ai societăților de 
închirieri auto, cunoștințele profesionale 
ale agenților de voiaj, precum și 
cunoștințele profesionale ale persoanelor 
care desfășoară activitățile de gestionare, 
cu titlu profesional, a solicitărilor de daune, 
de compensare a daunelor sau de evaluare 
de către un expert a solicitărilor de daune 
ar trebui să corespundă cu gradul de 
complexitate al acestor activități. Ar trebui 
asigurate educația continuă și formarea la 
locul de muncă.

Or. en

Amendamentul 133
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) În cazul angajaților unui 
intermediar de asigurări care oferă 
clienților de retail consultanță cu privire 
la produsele de asigurări cu componentă 
investițională sau care vând astfel de 
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produse acestor clienți, statele membre ar 
trebui să se asigure că acești angajați 
posedă un nivel adecvat de cunoștințe și 
de competențe în raport cu produsele 
oferite. Acest lucru este deosebit de 
important, având în vedere complexitatea 
sporită și inovarea permanentă în crearea 
de produse de asigurare cu componentă 
investițională. Achiziționarea unui produs
de asigurare cu componentă 
investițională este supusă riscului și 
investitorii trebuie să se poată baza pe 
informațiile și pe calitatea evaluărilor 
furnizate. În plus, este necesar ca 
angajații să dispună de timpul și de 
resursele adecvate pentru a putea furniza 
clienților toate informațiile pertinente cu 
privire la produsele pe care le oferă.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure un nivel suficient de calificare a personalului care oferă polițe de 
asigurare. Formarea continuă și dezvoltarea permanentă a competențelor trebuie să intre în 
sfera de responsabilitate a întreprinderii. În propunerea Comisiei referitoare la reformarea 
MiFID, Parlamentul European a adoptat o formulare similară.

Amendamentul 134
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Sunt necesare proceduri extrajudiciare 
adecvate și eficace de contestație și de atac 
în statele membre pentru soluționarea 
litigiilor între intermediarii de asigurări sau 
întreprinderile de asigurare și clienți, prin 
utilizarea, după caz, a procedurilor 
existente. Ar trebui să fie disponibile 
proceduri extrajudiciare eficace de 
contestație și de atac pentru soluționarea 
litigiilor privind drepturile și obligațiile 

(28) Sunt necesare proceduri extrajudiciare 
adecvate și eficace de contestație și de atac 
în statele membre pentru soluționarea 
litigiilor între intermediarii de asigurări sau 
întreprinderile de asigurare și clienți, prin 
utilizarea, după caz, a procedurilor 
existente. Ar trebui să fie disponibile 
proceduri extrajudiciare eficace de 
contestație și de atac pentru soluționarea 
litigiilor privind drepturile și obligațiile 
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instituite în temeiul prezentei directive, 
apărute între întreprinderi de asigurare sau 
persoane care vând sau care oferă produse 
de asigurare și clienți. Pentru a spori 
eficiența procedurilor de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor care au ca obiect 
plângerile depuse de clienți, prezenta 
directivă ar trebui să prevadă 
obligativitatea întreprinderilor de asigurare 
sau a persoanelor care vând sau oferă 
produse de asigurare de a participa la 
procedurile de soluționare a disputelor care 
nu au ca rezultat o decizie obligatorie, 
deschise împotriva acestora de către clienți 
și care privesc drepturile și obligațiile 
instituite în temeiul prezentei directive. 
Astfel de proceduri de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor ar trebui să 
urmărească soluționarea mai rapidă și mai 
puțin costisitoare a litigiilor între 
întreprinderile de asigurare sau persoanele 
care vând sau oferă produse de asigurare și 
clienți și degrevarea de sarcini a sistemul 
judiciar. Totuși, procedurile de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor nu 
ar trebui să aducă atingere drepturilor 
părților la aceste proceduri de a iniția 
acțiuni în justiție.

prevăzute de prezenta directivă, apărute 
între întreprinderi de asigurare sau 
persoane care vând sau care oferă produse 
de asigurare și clienți. În cazul soluționării 
alternative a litigiilor, dispozițiile 
Parlamentului European și ale 
Consiliului privind soluționarea 
alternativă a litigiilor în materie de 
consum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 
Directivei 2009/22/CE ar trebui să fie 
obligatorii și pentru prezenta directivă. 
Pentru a spori eficiența procedurilor de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor care 
au ca obiect plângerile depuse de clienți, 
prezenta directivă ar trebui să prevadă 
obligativitatea întreprinderilor de asigurare 
sau a persoanelor care vând sau oferă 
produse de asigurare de a participa la 
procedurile de soluționare a litigiilor și la 
deciziile care, la cerere explicită, pot fi 
obligatorii pentru intermediar și client, 
deschise împotriva acestora de către clienți 
și care privesc drepturile și obligațiile 
instituite în temeiul prezentei directive. 
Astfel de proceduri de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor ar trebui să 
urmărească soluționarea mai rapidă și mai 
puțin costisitoare a litigiilor între 
întreprinderile de asigurare sau persoanele 
care vând sau oferă produse de asigurare și 
clienți și degrevarea de sarcini a sistemul 
judiciar. 

Fără a aduce atingere dreptului clienților de 
a iniția o acțiune în instanță, statele 
membre ar trebui să se asigure că entitățile 
de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) 
care se ocupă de litigiile menționate în 
prezenta directivă cooperează pentru 
soluționarea litigiilor transfrontaliere. 
Statele membre ar trebui să încurajeze
entitățile de soluționare alternativă a 
litigiilor care se ocupă de astfel de litigii să 
devină parte a FIN-NET.

Fără a aduce atingere dreptului clienților de 
a iniția o acțiune în instanță, statele 
membre ar trebui să se asigure că entitățile 
de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) 
care se ocupă de litigiile menționate în 
prezenta directivă cooperează pentru 
soluționarea litigiilor transfrontaliere. 
Statele membre ar trebui să încurajeze 
entitățile de soluționare alternativă a 
litigiilor care se ocupă de astfel de litigii să 
devină parte a FIN-NET.

Or. en
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Amendamentul 135
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Sunt necesare proceduri extrajudiciare 
adecvate și eficace de contestație și de atac 
în statele membre pentru soluționarea 
litigiilor între intermediarii de asigurări sau 
întreprinderile de asigurare și clienți, prin 
utilizarea, după caz, a procedurilor 
existente. Ar trebui să fie disponibile 
proceduri extrajudiciare eficace de 
contestație și de atac pentru soluționarea 
litigiilor privind drepturile și obligațiile 
instituite în temeiul prezentei directive, 
apărute între întreprinderi de asigurare sau 
persoane care vând sau care oferă produse 
de asigurare și clienți. Pentru a spori 
eficiența procedurilor de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor care au ca obiect 
plângerile depuse de clienți, prezenta 
directivă ar trebui să prevadă 
obligativitatea întreprinderilor de asigurare 
sau a persoanelor care vând sau oferă 
produse de asigurare de a participa la 
procedurile de soluționare a disputelor care 
nu au ca rezultat o decizie obligatorie, 
deschise împotriva acestora de către clienți 
și care privesc drepturile și obligațiile 
instituite în temeiul prezentei directive. 
Astfel de proceduri de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor ar trebui să 
urmărească soluționarea mai rapidă și mai 
puțin costisitoare a litigiilor între 
întreprinderile de asigurare sau persoanele 
care vând sau oferă produse de asigurare și 
clienți și degrevarea de sarcini a sistemul 
judiciar. Totuși, procedurile de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor nu 
ar trebui să aducă atingere drepturilor 
părților la aceste proceduri de a iniția 
acțiuni în justiție. 

(28) Sunt necesare proceduri extrajudiciare 
adecvate și eficace de contestație și de atac 
în statele membre pentru soluționarea 
litigiilor între intermediarii de asigurări sau 
întreprinderile de asigurare și clienți, prin 
utilizarea, după caz, a procedurilor 
existente. Ar trebui să fie disponibile 
proceduri extrajudiciare eficace de 
contestație și de atac pentru soluționarea 
litigiilor privind drepturile și obligațiile 
instituite în temeiul prezentei directive, 
apărute între întreprinderi de asigurare sau 
persoane care vând sau care oferă produse 
de asigurare și clienți. Pentru a spori 
eficiența procedurilor de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor care au ca obiect 
plângerile depuse de clienți, prezenta 
directivă ar trebui să prevadă 
obligativitatea întreprinderilor de asigurare 
sau a persoanelor care vând sau oferă 
produse de asigurare de a participa la 
procedurile de soluționare a litigiilor, 
deschise împotriva acestora de către clienți 
și care privesc drepturile și obligațiile 
instituite în temeiul prezentei directive. 
Astfel de proceduri de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor ar trebui să 
urmărească soluționarea mai rapidă și mai 
puțin costisitoare a litigiilor între 
întreprinderile de asigurare sau persoanele 
care vând sau oferă produse de asigurare și 
clienți și degrevarea de sarcini a sistemul 
judiciar.
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Fără a aduce atingere dreptului clienților de 
a iniția o acțiune în instanță, statele 
membre ar trebui să se asigure că entitățile 
de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) 
care se ocupă de litigiile menționate în 
prezenta directivă cooperează pentru 
soluționarea litigiilor transfrontaliere. 
Statele membre ar trebui să încurajeze 
entitățile de soluționare alternativă a 
litigiilor care se ocupă de astfel de litigii să 
devină parte a FIN-NET.

Fără a aduce atingere dreptului clienților de 
a iniția o acțiune în instanță, statele 
membre ar trebui să se asigure că entitățile 
de soluționare alternativă a litigiilor (SAL)
care se ocupă de litigiile menționate în 
prezenta directivă cooperează pentru 
soluționarea litigiilor transfrontaliere. 
Statele membre ar trebui să încurajeze 
entitățile de soluționare alternativă a 
litigiilor care se ocupă de astfel de litigii să 
devină parte a FIN-NET.

Or. en

Amendamentul 136
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Sunt necesare proceduri extrajudiciare 
adecvate și eficace de contestație și de atac 
în statele membre pentru soluționarea 
litigiilor între intermediarii de asigurări sau 
întreprinderile de asigurare și clienți, prin 
utilizarea, după caz, a procedurilor 
existente. Ar trebui să fie disponibile 
proceduri extrajudiciare eficace de 
contestație și de atac pentru soluționarea 
litigiilor privind drepturile și obligațiile 
instituite în temeiul prezentei directive, 
apărute între întreprinderi de asigurare 
sau persoane care vând sau care oferă 
produse de asigurare și clienți. Pentru a 
spori eficiența procedurilor de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor care au ca obiect 
plângerile depuse de clienți, prezenta 
directivă ar trebui să prevadă 
obligativitatea întreprinderilor de 
asigurare sau a persoanelor care vând sau 
oferă produse de asigurare de a participa la 
procedurile de soluționare a disputelor care 
nu au ca rezultat o decizie obligatorie, 
deschise împotriva acestora de către clienți 

(28) Sunt necesare proceduri extrajudiciare 
adecvate și eficace de contestație și de atac 
în statele membre pentru soluționarea 
litigiilor între intermediarii de asigurări și 
clienți, prin utilizarea, după caz, a 
procedurilor existente. Ar trebui să fie 
disponibile proceduri extrajudiciare eficace 
de contestație și de atac pentru soluționarea 
litigiilor privind drepturile și obligațiile 
instituite în temeiul prezentei directive, 
apărute între persoane care vând sau care 
oferă produse de asigurare și clienți. Pentru 
a spori eficiența procedurilor de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor care au ca obiect 
plângerile depuse de clienți, prezenta 
directivă ar trebui să prevadă 
obligativitatea persoanelor care vând sau 
oferă produse de asigurare de a participa la 
procedurile de soluționare a litigiilor care 
nu au ca rezultat o decizie obligatorie, 
deschise împotriva acestora de către clienți 
și care privesc drepturile și obligațiile 
instituite în temeiul prezentei directive. 
Astfel de proceduri de soluționare 
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și care privesc drepturile și obligațiile 
instituite în temeiul prezentei directive. 
Astfel de proceduri de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor ar trebui să 
urmărească soluționarea mai rapidă și mai 
puțin costisitoare a litigiilor între 
întreprinderile de asigurare sau
persoanele care vând sau oferă produse de 
asigurare și clienți și degrevarea de sarcini 
a sistemul judiciar. Totuși, procedurile de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor nu ar 
trebui să aducă atingere drepturilor părților 
la aceste proceduri de a iniția acțiuni în 
justiție.

extrajudiciară a litigiilor ar trebui să 
urmărească soluționarea mai rapidă și mai 
puțin costisitoare a litigiilor între 
persoanele care vând sau oferă produse de 
asigurare și clienți și degrevarea de sarcini 
a sistemul judiciar. Totuși, procedurile de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor nu ar 
trebui să aducă atingere drepturilor părților 
la aceste proceduri de a iniția acțiuni în 
justiție.

Fără a aduce atingere dreptului clienților de 
a iniția o acțiune în instanță, statele 
membre ar trebui să se asigure că entitățile 
de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) 
care se ocupă de litigiile menționate în 
prezenta directivă cooperează pentru 
soluționarea litigiilor transfrontaliere. 
Statele membre ar trebui să încurajeze 
entitățile de soluționare alternativă a 
litigiilor care se ocupă de astfel de litigii să 
devină parte a FIN-NET.

Fără a aduce atingere dreptului clienților de 
a iniția o acțiune în instanță, statele 
membre ar trebui să se asigure că entitățile 
de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) 
care se ocupă de litigiile menționate în 
prezenta directivă cooperează pentru 
soluționarea litigiilor transfrontaliere. 
Statele membre ar trebui să încurajeze 
entitățile de soluționare alternativă a 
litigiilor care se ocupă de astfel de litigii să 
devină parte a FIN-NET.

Or. en

Amendamentul 137
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Sunt necesare proceduri extrajudiciare 
adecvate și eficace de contestație și de atac 
în statele membre pentru soluționarea 
litigiilor între intermediarii de asigurări sau 
întreprinderile de asigurare și clienți, prin 
utilizarea, după caz, a procedurilor 
existente. Ar trebui să fie disponibile 
proceduri extrajudiciare eficace de 

(28) Sunt necesare proceduri extrajudiciare 
adecvate și rentabile de contestație și de 
atac în statele membre pentru soluționarea 
litigiilor între intermediarii de asigurări sau 
întreprinderile de asigurare și clienți, prin 
utilizarea, după caz, a procedurilor 
existente. Ar trebui să fie disponibile 
proceduri extrajudiciare eficace de 
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contestație și de atac pentru soluționarea 
litigiilor privind drepturile și obligațiile 
instituite în temeiul prezentei directive, 
apărute între întreprinderi de asigurare sau 
persoane care vând sau care oferă produse 
de asigurare și clienți. Pentru a spori 
eficiența procedurilor de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor care au ca obiect 
plângerile depuse de clienți, prezenta 
directivă ar trebui să prevadă 
obligativitatea întreprinderilor de asigurare 
sau a persoanelor care vând sau oferă 
produse de asigurare de a participa la 
procedurile de soluționare a disputelor care 
nu au ca rezultat o decizie obligatorie, 
deschise împotriva acestora de către clienți 
și care privesc drepturile și obligațiile 
instituite în temeiul prezentei directive. 
Astfel de proceduri de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor ar trebui să 
urmărească soluționarea mai rapidă și mai 
puțin costisitoare a litigiilor între 
întreprinderile de asigurare sau persoanele 
care vând sau oferă produse de asigurare și 
clienți și degrevarea de sarcini a sistemul 
judiciar. Totuși, procedurile de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor nu ar trebui să 
aducă atingere drepturilor părților la 
aceste proceduri de a iniția acțiuni în 
justiție.

contestație și de atac pentru soluționarea 
litigiilor privind drepturile și obligațiile 
instituite în temeiul prezentei directive, 
apărute între întreprinderi de asigurare sau 
persoane care vând sau care oferă produse 
de asigurare și clienți. Pentru a spori 
eficiența procedurilor de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor care au ca obiect 
plângerile depuse de clienți, prezenta 
directivă ar trebui să prevadă 
obligativitatea întreprinderilor de asigurare 
sau a persoanelor care vând sau oferă 
produse de asigurare de a participa la 
procedurile de soluționare a litigiilor, 
deschise împotriva acestora de către clienți 
și care privesc drepturile și obligațiile 
instituite în temeiul prezentei directive. 
Astfel de proceduri de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor ar trebui să 
urmărească comunicarea constructivă,
soluționarea mai rapidă și mai puțin 
costisitoare a litigiilor între întreprinderile 
de asigurare sau persoanele care vând sau 
oferă produse de asigurare și clienți și 
degrevarea de sarcini a sistemul judiciar. 
Totuși, procedurile de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor nu ar trebui să se 
substituie drepturilor părților la aceste 
proceduri de a iniția acțiuni în justiție.

Fără a aduce atingere dreptului clienților de 
a iniția o acțiune în instanță, statele 
membre ar trebui să se asigure că entitățile 
de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) 
care se ocupă de litigiile menționate în 
prezenta directivă cooperează pentru 
soluționarea litigiilor transfrontaliere. 
Statele membre ar trebui să încurajeze 
entitățile de soluționare alternativă a 
litigiilor care se ocupă de astfel de litigii să 
devină parte a FIN-NET.

Fără a aduce atingere dreptului clienților de 
a iniția o acțiune în instanță, statele 
membre ar trebui să se asigure că entitățile 
de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) 
care se ocupă de litigiile menționate în 
prezenta directivă cooperează pentru 
soluționarea litigiilor transfrontaliere. 
Statele membre ar trebui să încurajeze 
entitățile de soluționare alternativă a 
litigiilor care se ocupă de astfel de litigii să 
devină parte a FIN-NET.

Or. en
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Amendamentul 138
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Lărgirea paletei de activități pe care 
mulți intermediari de asigurări și multe 
întreprinderi de asigurare le desfășoară 
simultan a crescut potențialul de apariție a 
unor conflicte de interese între aceste 
activități diverse și interesele clienților lor. 
Prin urmare, este necesar ca statele 
membre să prevadă norme care să 
garanteze că aceste conflicte nu afectează 
interesele clientului.

(29) Lărgirea paletei de activități pe care 
mulți intermediari de asigurări și multe 
întreprinderi de asigurare le desfășoară 
simultan a crescut potențialul de apariție a 
unor conflicte de interese între aceste 
activități diverse și interesele clienților lor. 
Prin urmare, este necesar ca statele 
membre să prevadă norme care să 
garanteze abordarea intereselor clientului.

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură alinierea la dispozițiile prevăzute de MiFID II.

Amendamentul 139
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Lărgirea paletei de activități pe care 
mulți intermediari de asigurări și multe 
întreprinderi de asigurare le desfășoară 
simultan a crescut potențialul de apariție a 
unor conflicte de interese între aceste 
activități diverse și interesele clienților lor. 
Prin urmare, este necesar ca statele 
membre să prevadă norme care să 
garanteze că aceste conflicte nu afectează 
interesele clientului.

(29) Lărgirea paletei de activități pe care 
mulți intermediari de asigurări și multe 
întreprinderi de asigurare le desfășoară 
simultan a crescut potențialul de apariție a 
unor conflicte de interese între aceste 
activități diverse și interesele clienților lor. 
Consumatorii nu sunt întotdeauna 
conștienți de conflictul de interese care 
apare atunci când un intermediar de 
asigurări este remunerat printr-un 
comision plătit de o parte terță. Prin 
urmare, este necesar ca statele membre să 
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prevadă norme care să garanteze că aceste 
conflicte nu afectează interesele clientului.

Or. en

Amendamentul 140
Elena Băsescu

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Lărgirea paletei de activități pe care 
mulți intermediari de asigurări și multe 
întreprinderi de asigurare le desfășoară 
simultan a crescut potențialul de apariție a 
unor conflicte de interese între aceste 
activități diverse și interesele clienților lor. 
Prin urmare, este necesar ca statele 
membre să prevadă norme care să 
garanteze că aceste conflicte nu afectează 
interesele clientului.

(29) Lărgirea paletei de activități pe care 
mulți intermediari de asigurări și multe 
întreprinderi de asigurare le desfășoară 
simultan a crescut potențialul de apariție a
unor conflicte de interese între aceste 
activități diverse și interesele clienților lor. 
Prin urmare, este necesar ca statele 
membre să prevadă norme care să 
garanteze că aceste conflicte nu afectează 
nici interesele clientului și nici eficacitatea 
costurilor și eficiența piețelor 
asigurărilor.

Or. en

Amendamentul 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Clienților ar trebui să li se furnizeze în 
avans informații clare cu privire la statutul 
persoanelor care vând produsul de 
asigurare și cu privire la remunerația pe 
care acestea o primesc. Este necesar să se 
introducă obligativitatea prezentării 
statutului pentru intermediarii de asigurări 
și întreprinderile de asigurare din Europa. 

(30) Consumatorilor ar trebui să li se 
furnizeze în avans informații clare cu 
privire la statutul persoanelor care vând 
produsul de asigurare și cu privire la 
remunerația pe care acestea o primesc. Este 
necesar să se introducă obligativitatea 
prezentării statutului pentru intermediarii 
de asigurări și întreprinderile de asigurare 
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Aceste informații ar trebui să fie puse la 
dispoziția consumatorului în etapa 
precontractuală. Rolul lor este de a face 
cunoscută legătura dintre întreprinderea 
de asigurare și intermediar (dacă este 
cazul), precum și structura și conținutul
remunerațiilor intermediarilor.

din Europa. Aceste informații ar trebui să 
fie puse la dispoziția consumatorului în 
etapa precontractuală. Rolul lor este de a 
spori transparența legăturii dintre 
întreprinderea de asigurare și intermediar 
(dacă este cazul), precum și a structurii și 
a conținutului remunerațiilor 
intermediarilor.

Or. en

Amendamentul 142
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Clienților ar trebui să li se furnizeze în 
avans informații clare cu privire la statutul 
persoanelor care vând produsul de 
asigurare și cu privire la remunerația pe 
care acestea o primesc. Este necesar să se 
introducă obligativitatea prezentării
statutului pentru intermediarii de asigurări 
și întreprinderile de asigurare din Europa. 
Aceste informații ar trebui să fie puse la 
dispoziția consumatorului în etapa 
precontractuală. Rolul lor este de a face 
cunoscută legătura dintre întreprinderea de 
asigurare și intermediar (dacă este cazul), 
precum și structura și conținutul 
remunerațiilor intermediarilor.

(30) Consumatorilor ar trebui să li se 
furnizeze în avans informații clare cu
privire la statutul persoanelor care vând 
produsul de asigurare și cu privire la 
remunerația pe care acestea o primesc. Este 
necesar să se introducă, la cerere,
prezentarea statutului pentru intermediarii 
de asigurări și întreprinderile de asigurare 
din Europa. Aceste informații ar trebui să 
fie puse la dispoziția consumatorului în 
etapa precontractuală. Rolul lor este de a 
face cunoscută legătura dintre 
întreprinderea de asigurare și intermediar 
(dacă este cazul), precum și structura și 
conținutul remunerațiilor intermediarilor.

Or. en

Amendamentul 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Considerentul 30
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Clienților ar trebui să li se furnizeze în 
avans informații clare cu privire la statutul 
persoanelor care vând produsul de 
asigurare și cu privire la remunerația pe 
care acestea o primesc. Este necesar să se 
introducă obligativitatea prezentării 
statutului pentru intermediarii de asigurări 
și întreprinderile de asigurare din Europa. 
Aceste informații ar trebui să fie puse la 
dispoziția consumatorului în etapa 
precontractuală. Rolul lor este de a face 
cunoscută legătura dintre întreprinderea 
de asigurare și intermediar (dacă este 
cazul), precum și structura și conținutul
remunerațiilor intermediarilor.

(30) Consumatorilor ar trebui să li se 
furnizeze în avans informații clare cu 
privire la statutul persoanelor care vând 
produsul de asigurare și cu privire la 
remunerația pe care acestea o primesc. Este 
necesar să se introducă imediat
obligativitatea prezentării statutului pentru 
intermediarii de asigurări și întreprinderile 
de asigurare din Europa. Aceste informații 
ar trebui să fie puse la dispoziția 
consumatorului în etapa precontractuală. 
Scopul lor este de a contribui la sporirea 
transparenței pentru consumatori a 
legăturii dintre întreprinderea de asigurare 
și intermediar (dacă este cazul), precum și 
a structurii și a conținutului
remunerațiilor intermediarilor.

Or. en

Amendamentul 144
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Clienților ar trebui să li se furnizeze în 
avans informații clare cu privire la statutul 
persoanelor care vând produsul de 
asigurare și cu privire la remunerația pe 
care acestea o primesc. Este necesar să se 
introducă obligativitatea prezentării 
statutului pentru intermediarii de asigurări 
și întreprinderile de asigurare din Europa. 
Aceste informații ar trebui să fie puse la 
dispoziția consumatorului în etapa 
precontractuală. Rolul lor este de a face 
cunoscută legătura dintre întreprinderea de 
asigurare și intermediar (dacă este cazul), 
precum și structura și conținutul 
remunerațiilor intermediarilor.

(30) Consumatorilor ar trebui să li se 
furnizeze în avans informații clare cu 
privire la statutul persoanelor care vând 
produsul de asigurare și cu privire la 
remunerația pe care acestea o primesc. Este 
necesar să se introducă obligativitatea 
prezentării statutului pentru intermediarii 
de asigurări și întreprinderile de asigurare 
din Europa. Aceste informații ar trebui să 
fie puse la dispoziția consumatorului în 
etapa precontractuală. Rolul lor este de a 
face cunoscută legătura dintre 
întreprinderea de asigurare și intermediar 
(dacă este cazul), precum și structura,
conținutul și natura remunerațiilor 
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intermediarilor.

Or. en

Amendamentul 145
Louis Michel

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Clienților ar trebui să li se furnizeze în 
avans informații clare cu privire la statutul 
persoanelor care vând produsul de 
asigurare și cu privire la remunerația pe 
care acestea o primesc. Este necesar să se 
introducă obligativitatea prezentării 
statutului pentru intermediarii de asigurări 
și întreprinderile de asigurare din Europa. 
Aceste informații ar trebui să fie puse la 
dispoziția consumatorului în etapa 
precontractuală. Rolul lor este de a face 
cunoscută legătura dintre întreprinderea de 
asigurare și intermediar (dacă este cazul), 
precum și structura și conținutul 
remunerațiilor intermediarilor.

(30) Consumatorilor ar trebui să li se 
furnizeze în avans informații clare cu 
privire la statutul persoanelor care vând 
produsul de asigurare și cu privire la 
natura remunerației pe care acestea o 
primesc. Este necesar să se introducă 
obligativitatea prezentării statutului pentru 
intermediarii de asigurări și întreprinderile 
de asigurare din Europa. Aceste informații 
ar trebui să fie puse la dispoziția 
consumatorului în etapa precontractuală. 
Rolul lor este de a face cunoscută legătura 
dintre întreprinderea de asigurare și 
intermediar (dacă este cazul), precum și 
natura remunerațiilor intermediarilor.

Or. en

Amendamentul 146
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Clienților ar trebui să li se furnizeze în 
avans informații clare cu privire la statutul 
persoanelor care vând produsul de 
asigurare și cu privire la remunerația pe 
care acestea o primesc. Este necesar să se 

(30) Consumatorilor ar trebui să li se 
furnizeze în avans informații clare cu 
privire la statutul persoanelor care vând 
produsul de asigurare și cu privire la 
remunerația pe care acestea o primesc. Este 
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introducă obligativitatea prezentării 
statutului pentru intermediarii de asigurări 
și întreprinderile de asigurare din Europa. 
Aceste informații ar trebui să fie puse la 
dispoziția consumatorului în etapa 
precontractuală. Rolul lor este de a face 
cunoscută legătura dintre întreprinderea de 
asigurare și intermediar (dacă este cazul), 
precum și structura și conținutul 
remunerațiilor intermediarilor.

necesar să se introducă obligativitatea 
prezentării statutului pentru intermediarii 
de asigurări și întreprinderile de asigurare 
din Europa. Aceste informații ar trebui să 
fie puse la dispoziția consumatorului în 
etapa precontractuală. Rolul lor este de a 
face cunoscută legătura dintre 
întreprinderea de asigurare și intermediar 
(dacă este cazul), precum și structura și 
conținutul remunerațiilor intermediarilor și 
modul în care acestea pot afecta costul 
total al asigurărilor.

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură alinierea la cerințele de transparență prevăzute în MiFID II.

Amendamentul 147
Peter Simon

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a reduce conflictele de interese 
dintre vânzătorul și cumpărătorul unui 
produs de asigurare, este necesar să se 
asigure o informare suficientă cu privire la 
remunerarea distribuitorilor de asigurări. 
Astfel, pentru produsele de asigurare de 
viață, intermediarul și angajatul 
intermediarului de asigurări sau al 
întreprinderii de asigurare ar trebui să aibă 
obligația de a informa clientul cu privire la 
remunerația lor, înainte de vânzare.
Pentru alte produse de asigurare, sub 
rezerva unei perioade de tranziție de 5 
ani, clientul trebuie să fie informat cu 
privire la dreptul său de a solicita aceste 
informații, care trebuie să îi fie furnizate 
la cerere.

(31) Pentru a reduce conflictele de interese 
dintre vânzătorul și cumpărătorul unui 
produs de asigurare, este necesar să se 
asigure o informare suficientă cu privire la 
remunerarea distribuitorilor de asigurări. 
Intermediarul și angajatul intermediarului 
de asigurări sau al întreprinderii de 
asigurare ar trebui să aibă obligația de a 
informa clientul cu privire la natura și 
cuantumul remunerației lor, înainte de 
vânzare.

Or. de
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Amendamentul 148
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a reduce conflictele de interese 
dintre vânzătorul și cumpărătorul unui 
produs de asigurare, este necesar să se 
asigure o informare suficientă cu privire la 
remunerarea distribuitorilor de asigurări. 
Astfel, pentru produsele de asigurare de 
viață, intermediarul și angajatul 
intermediarului de asigurări sau al 
întreprinderii de asigurare ar trebui să aibă 
obligația de a informa clientul cu privire la 
remunerația lor, înainte de vânzare. Pentru 
alte produse de asigurare, sub rezerva 
unei perioade de tranziție de 5 ani, 
clientul trebuie să fie informat cu privire 
la dreptul său de a solicita aceste 
informații, care trebuie să îi fie furnizate 
la cerere.

(31) Pentru a reduce conflictele de interese 
dintre vânzătorul și cumpărătorul unui 
produs de asigurare, este necesar să se 
asigure o informare suficientă cu privire la 
remunerarea distribuitorilor de asigurări. 
Astfel, pentru produsele de asigurare de 
viață, intermediarul și angajatul 
intermediarului de asigurări sau al 
întreprinderii de asigurare ar trebui să aibă 
obligația de a informa clientul cu privire la 
remunerația lor, înainte de vânzare și 
întotdeauna la cerere, cu titlu gratuit.

Or. en

Amendamentul 149
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a reduce conflictele de interese 
dintre vânzătorul și cumpărătorul unui 
produs de asigurare, este necesar să se 
asigure o informare suficientă cu privire la 
remunerarea distribuitorilor de asigurări. 
Astfel, pentru produsele de asigurare de 
viață, intermediarul și angajatul 

(31) Pentru a reduce conflictele de interese 
dintre vânzătorul și cumpărătorul unui 
produs de asigurare, este necesar să se 
asigure o informare suficientă cu privire la 
remunerarea distribuitorilor de asigurări. 
Astfel, pentru produsele de asigurare de 
viață, intermediarul și angajatul 
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intermediarului de asigurări sau al 
întreprinderii de asigurare ar trebui să aibă 
obligația de a informa clientul cu privire la 
remunerația lor, înainte de vânzare. Pentru 
alte produse de asigurare, sub rezerva unei 
perioade de tranziție de 5 ani, clientul 
trebuie să fie informat cu privire la 
dreptul său de a solicita aceste informații, 
care trebuie să îi fie furnizate la cerere.

intermediarului de asigurări sau al 
întreprinderii de asigurare ar trebui să aibă 
obligația de a informa clientul cu privire la 
remunerația lor, înainte de vânzare. Pentru 
alte produse de asigurare, sub rezerva unei 
perioade de tranziție de 5 ani, se vor aplica 
aceleași norme.

Or. en

Amendamentul 150
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a reduce conflictele de interese 
dintre vânzătorul și cumpărătorul unui 
produs de asigurare, este necesar să se 
asigure o informare suficientă cu privire la 
remunerarea distribuitorilor de asigurări. 
Astfel, pentru produsele de asigurare de 
viață, intermediarul și angajatul 
intermediarului de asigurări sau al 
întreprinderii de asigurare ar trebui să aibă 
obligația de a informa clientul cu privire la 
remunerația lor, înainte de vânzare. Pentru 
alte produse de asigurare, sub rezerva unei 
perioade de tranziție de 5 ani, clientul 
trebuie să fie informat cu privire la dreptul 
său de a solicita aceste informații, care 
trebuie să îi fie furnizate la cerere.

(31) Pentru a reduce conflictele de interese 
dintre vânzătorul și cumpărătorul unui 
produs de asigurare, este necesar să se 
asigure o informare completă cu privire la 
remunerarea distribuitorilor de asigurări. 
Pentru a putea câștiga încrederea 
clienților, intermediarul ar trebui să îi 
informeze cu privire la posibilele legături 
cu o parte terță și cu privire la 
stimulentele financiare, chiar dacă astfel 
de informații nu sunt solicitate în mod 
explicit de client. Astfel, pentru toate
produsele de asigurare cu componentă 
investițională, intermediarul și angajatul 
intermediarului de asigurări sau al 
întreprinderii de asigurare ar trebui să aibă 
obligația de a informa clientul cu privire la 
remunerația lor, înainte de vânzare. Pentru 
alte produse de asigurare, sub rezerva unei 
perioade de tranziție de 3 ani, clientul 
trebuie să fie informat cu privire la dreptul 
său de a solicita aceste informații, care 
trebuie să îi fie furnizate la cerere.

Or. en
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Amendamentul 151
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a reduce conflictele de interese 
dintre vânzătorul și cumpărătorul unui 
produs de asigurare, este necesar să se 
asigure o informare suficientă cu privire la 
remunerarea distribuitorilor de asigurări. 
Astfel, pentru produsele de asigurare de 
viață, intermediarul și angajatul 
intermediarului de asigurări sau al 
întreprinderii de asigurare ar trebui să aibă 
obligația de a informa clientul cu privire la 
remunerația lor, înainte de vânzare. Pentru 
alte produse de asigurare, sub rezerva unei 
perioade de tranziție de 5 ani, clientul 
trebuie să fie informat cu privire la dreptul 
său de a solicita aceste informații, care 
trebuie să îi fie furnizate la cerere.

(31) Pentru a reduce conflictele de interese 
dintre vânzătorul și cumpărătorul unui 
produs de asigurare, este necesar să se 
asigure o informare suficientă cu privire la 
remunerarea distribuitorilor de asigurări. 
Astfel, pentru produsele de asigurare de 
viață, intermediarul și angajatul 
intermediarului de asigurări sau al 
întreprinderii de asigurare ar trebui să aibă 
obligația de a informa clientul cu privire la 
remunerația lor, înainte de vânzare. Pentru 
alte produse de asigurare, clientul trebuie 
să fie informat cu privire la dreptul său de a 
solicita aceste informații, care trebuie să îi 
fie furnizate.

Or. en

Amendamentul 152
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a reduce conflictele de interese 
dintre vânzătorul și cumpărătorul unui 
produs de asigurare, este necesar să se 
asigure o informare suficientă cu privire la 
remunerarea distribuitorilor de asigurări. 
Astfel, pentru produsele de asigurare de 
viață, intermediarul și angajatul 
intermediarului de asigurări sau al 
întreprinderii de asigurare ar trebui să aibă 

(31) Pentru a reduce conflictele de interese 
dintre vânzătorul și cumpărătorul unui 
produs de asigurare, este necesar să se 
asigure o informare suficientă cu privire la 
remunerarea distribuitorilor de asigurări. 
Astfel, pentru produsele de asigurare de 
viață, intermediarul și angajatul 
intermediarului de asigurări sau al 
întreprinderii de asigurare ar trebui să aibă 
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obligația de a informa clientul cu privire la 
remunerația lor, înainte de vânzare. Pentru 
alte produse de asigurare, sub rezerva unei 
perioade de tranziție de 5 ani, clientul 
trebuie să fie informat cu privire la dreptul 
său de a solicita aceste informații, care 
trebuie să îi fie furnizate la cerere.

obligația de a informa clientul cu privire la 
remunerația lor, înainte de vânzare. Pentru 
alte produse de asigurare, clientul trebuie 
să fie informat cu privire la dreptul său de a 
solicita aceste informații, care trebuie să îi 
fie furnizate la cerere.

Or. en

Amendamentul 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pentru a furniza unui client informații 
comparabile privind serviciile de 
intermediere de asigurări furnizate 
indiferent dacă un client cumpără printr-un 
intermediar sau direct de la o întreprindere 
de asigurare și pentru a evita denaturarea 
concurenței prin încurajarea 
întreprinderilor de asigurare să vândă direct 
către clienți, mai degrabă decât prin 
intermediari, în încercarea de a evita 
respectarea cerințelor de informare, 
întreprinderile de asigurare ar trebui, de 
asemenea, să aibă obligația de a furniza 
informații clienților cu care acestea 
interacționează direct în prestarea de 
servicii de intermediere de asigurări cu 
privire la remunerația pe care o primesc 
pentru vânzarea de produse de asigurare.

(32) Pentru a furniza unui client informații 
comparabile privind serviciile de 
intermediere de asigurări furnizate 
indiferent dacă un client cumpără printr-un 
intermediar sau în mod direct de la o 
întreprindere de asigurare și pentru a evita 
denaturarea concurenței prin încurajarea 
întreprinderilor de asigurare să vândă în 
mod direct către clienți, mai degrabă decât 
prin intermediari în încercarea de a evita 
respectarea cerințelor de informare, 
întreprinderile de asigurare ar trebui, de 
asemenea, să aibă obligația de a furniza 
informații clienților cu care acestea 
interacționează în mod direct în prestarea 
de servicii de intermediere de asigurări cu 
privire la remunerația pe care o primesc 
pentru vânzarea de produse de asigurare.

În cazul în care taxele și stimulentele nu 
pot fi stabilite înainte de furnizarea 
serviciului de consultanță, modalitatea de 
calcul trebuie să fie prezentată în 
documentul privind serviciile principale 
într-un mod cuprinzător, clar și inteligibil, 
împreună cu costul cumulat total și 
impactul consultanței asupra veniturilor 
cât mai curând posibil după furnizarea 
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serviciului de consultanță clientului. 
Atunci când serviciul de consultanță de 
investiții este furnizat în mod constant, 
datele referitoare la costul consultanței de 
investiții, inclusiv la stimulente, trebuie să 
fie prezentate periodic și cel puțin o dată 
pe an. Totalitatea stimulentelor plătite sau 
primite în perioada precedentă sunt făcute 
publice prin intermediul raportului 
periodic.

Or. en

Justificare

Clienții trebuie să fie informați cu privire la costul total al consultanței de investiții, inclusiv 
cu privire la taxele plătite în mod direct de client intermediarului, precum și cu privire la 
orice taxe, comisioane și beneficii pecuniare plătite de un terț („stimulente”). Aceste 
informații trebuie să fie prezentate clientului înainte de furnizarea serviciului de consultanță 
de investiții. Această obligație de informare ar trebui să se aplice indiferent dacă urmează să 
se ofere consultanță în mod independent sau nu.

Amendamentul 154
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Pentru a furniza unui client informații 
comparabile privind serviciile de 
intermediere de asigurări furnizate 
indiferent dacă un client cumpără printr-un 
intermediar sau direct de la o întreprindere 
de asigurare și pentru a evita denaturarea 
concurenței prin încurajarea 
întreprinderilor de asigurare să vândă direct 
către clienți, mai degrabă decât prin 
intermediari, în încercarea de a evita 
respectarea cerințelor de informare, 
întreprinderile de asigurare ar trebui, de 
asemenea, să aibă obligația de a furniza 
informații clienților cu care acestea 
interacționează direct în prestarea de 

(32) Pentru a permite unui client să aleagă 
în cunoștință de cauză, trebuie furnizate
informații comparabile privind serviciile de 
intermediere de asigurări, indiferent dacă 
un client cumpără printr-un intermediar sau 
în mod direct de la o întreprindere de 
asigurare și pentru a evita denaturarea 
concurenței prin încurajarea 
întreprinderilor de asigurare să vândă în 
mod direct către clienți, mai degrabă decât 
prin intermediari, în încercarea de a evita 
respectarea cerințelor de informare, 
întreprinderile de asigurare ar trebui, de 
asemenea, să aibă obligația de a furniza
informații clienților cu care acestea 
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servicii de intermediere de asigurări cu 
privire la remunerația pe care o primesc 
pentru vânzarea de produse de asigurare.

interacționează în mod direct în prestarea 
de servicii de intermediere de asigurări cu 
privire la remunerația pe care o primesc 
pentru vânzarea de produse de asigurare.

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură alinierea la dispozițiile prevăzute de MiFID II.

Amendamentul 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32a) Orice persoană care vinde produse 
de asigurare și care nu este creatorul 
produselor în cauză ar trebui să furnizeze 
micilor investitori, într-un document 
diferit privind serviciile principale, detalii 
cu privire la costurile și serviciile sale, în 
conformitate cu prezenta directivă și cu 
Directiva MiFID [astfel cum a fost 
reformată], precum și informații 
suplimentare relevante necesare micilor 
investitori pentru a evalua dacă produsul 
de asigurare corespunde necesităților lor, 
informații care nu pot fi furnizate de 
creatorul produsului de investiții.

Or. en

Amendamentul 156
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 32 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(32b) Vânzarea produselor de asigurare 
este în beneficiul consumatorilor dacă
aceasta se realizează prin diverse canale 
și intermediari a căror cooperare cu 
întreprinderile de asigurare ia diferite 
forme și cu condiția ca aceștia să aplice 
aceleași norme de protecție a 
consumatorilor și de transparență.

Or. en

Amendamentul 157
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a evita cazurile de vânzări 
inadecvate, dacă este necesar, vânzarea de 
produse de asigurare ar trebui să fie 
însoțită de consultanță onestă și oferită cu 
profesionalism.

(34) Pentru a evita cazurile de vânzări 
inadecvate, în cazul în care se oferă 
consultanță la vânzarea de produse de 
asigurare, consultantul ar trebui să 
acționeze în mod onest, cu profesionalism 
și în interesul superior al clientului său.
În cazul angajaților care oferă clienților 
de retail consultanță cu privire la 
produsele de asigurare cu componentă 
investițională sau care vând astfel de 
produse acestor clienți, statele membre ar 
trebui să le solicite intermediarilor de 
asigurări și întreprinderilor de asigurare 
să garanteze că remunerația acordată 
angajaților nu va afecta imparțialitatea 
acestora în ceea ce privește prezentarea de 
recomandări adecvate sau efectuarea unei 
vânzări corespunzătoare, sau furnizarea 
de informații corecte, clare și 
neînșelătoare.

Or. en
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Justificare

Statele membre ar trebui să ia măsuri în ceea ce privește practicile de remunerare în cadrul 
întreprinderilor pentru a preveni riscul de părtinire la furnizarea de consultanță sau în cazul 
vânzărilor de instrumente financiare către clienți. Sistemele de remunerare, precum primele 
semnificative pentru vânzări, aferente unui instrument financiar specific, nu ar trebui permise 
dacă creează riscul ca o societate de investiții să recomande sau să vândă în mod 
necorespunzător produse ori servicii clienților.

Amendamentul 158
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a evita cazurile de vânzări 
inadecvate, dacă este necesar, vânzarea de 
produse de asigurare ar trebui să fie însoțită 
de consultanță onestă și oferită cu 
profesionalism.

(34) Pentru a evita cazurile de vânzări 
inadecvate, vânzarea de produse de 
asigurare ar trebui să fie însoțită de 
consultanță onestă și oferită cu 
profesionalism.

Or. en

Amendamentul 159
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a evita cazurile de vânzări 
inadecvate, dacă este necesar, vânzarea de 
produse de asigurare ar trebui să fie însoțită 
de consultanță onestă și oferită cu 
profesionalism.

(34) Pentru a evita cazurile de vânzări 
inadecvate, dacă este necesar, vânzarea de 
produse de asigurare ar trebui să fie însoțită 
de consultanță onestă și imparțială, oferită 
cu profesionalism.

Or. en
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Amendamentul 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Statele membre ar trebui să impună 
ca politicile aplicate de intermediarii de 
asigurări și de întreprinderile de 
asigurare în ceea ce privește remunerarea 
angajaților sau a reprezentanților lor să 
nu aducă atingere capacității acestora de 
a acționa în interesul superior al 
clienților. În cazul angajaților care oferă 
clienților consultanță cu privire la 
produsele de asigurare cu componentă 
investițională sau care vând astfel de 
produse clienților, statele membre ar 
trebui să le solicite intermediarilor de 
asigurări și întreprinderilor de asigurare 
să garanteze că remunerația acordată 
angajaților nu va afecta imparțialitatea 
acestora în ceea ce privește prezentarea de 
recomandări adecvate sau efectuarea unei 
vânzări corespunzătoare, sau furnizarea 
de informații corecte, clare și 
neînșelătoare. În astfel de situații, 
remunerarea nu depinde numai de țintele 
de vânzări sau de profitul societății 
provenit dintr-un anumit produs.

Or. en

Justificare

Sistemele de remunerare, precum primele semnificative pentru vânzări, aferente unui anumit 
produs de asigurare cu componentă investițională, nu ar trebui permise dacă creează riscul 
ca o societate de investiții să recomande sau să vândă în mod necorespunzător produse ori 
servicii clienților.

Amendamentul 161
Olle Schmidt
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Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Dată fiind dependența în creștere a 
consumatorilor de recomandările 
personale, este necesar să se includă o 
definiție a consultanței. Înainte de a oferi 
consultanță, intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare ar trebui să 
evalueze nevoile, solicitările și situația 
financiară a clientului. În cazul în care 
intermediarul declară că acordă consultanță 
în legătură cu produsele unei game largi de 
întreprinderi de asigurare, acesta trebuie să 
facă o analiză imparțială și suficient de
cuprinzătoare a produselor disponibile pe 
piață. În plus, toți intermediarii de 
asigurări și toate întreprinderile de 
asigurare ar trebui să își motiveze sfaturile 
acordate.

(36) Dată fiind dependența în creștere a 
consumatorilor de recomandările 
personale, este necesar să se includă o 
definiție a consultanței. Calitatea 
consultanței este esențială și orice tip de 
consultanță ar trebui să respecte 
caracteristicile personale ale clientului.
Înainte de a oferi consultanță, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare ar trebui să 
evalueze nevoile, așteptările și situația 
financiară a clientului. În cazul în care 
intermediarul declară că acordă consultanță 
în legătură cu produsele unei game largi de 
întreprinderi de asigurare, acesta trebuie să 
facă o analiză imparțială și cuprinzătoare a 
unui număr suficient de mare de produse
disponibile pe piață. În plus, toți 
intermediarii de asigurări și toate 
întreprinderile de asigurare ar trebui să își 
motiveze sfaturile acordate și să 
recomande produse de asigurare adecvate 
în funcție de preferințele, necesitățile, 
situația financiară și personală a 
clientului.

Or. en

Amendamentul 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Înainte de încheierea unui contract, 
inclusiv în cazul vânzărilor fără 
consultanță, consumatorul ar trebui să 
primească informațiile relevante despre 
produsul de asigurare care să îi permită să 

(37) Înainte de încheierea unui contract, 
inclusiv în cazul vânzărilor fără 
consultanță, consumatorul ar trebui să 
primească informațiile relevante despre 
produsul de asigurare care să îi permită să 
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ia o decizie avizată. Intermediarul de 
asigurări ar trebui să fie capabil să îi 
explice clientului principalele caracteristici 
ale produselor de asigurare pe care le 
vinde.

ia o decizie avizată. Intermediarul de 
asigurări ar trebui să îi explice clientului 
principalele caracteristici ale produselor de 
asigurare pe care le vinde și, prin urmare, 
ar trebui să le aloce angajaților săi timpul 
și resursele adecvate pentru ca aceștia să 
realizeze acest lucru.

Or. en

Amendamentul 163
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Înainte de încheierea unui contract, 
inclusiv în cazul vânzărilor fără 
consultanță, consumatorul ar trebui să 
primească informațiile relevante despre 
produsul de asigurare care să îi permită să 
ia o decizie avizată. Intermediarul de 
asigurări ar trebui să fie capabil să îi 
explice clientului principalele caracteristici 
ale produselor de asigurare pe care le 
vinde.

(37) Înainte de încheierea unui contract, 
inclusiv în cazul vânzărilor fără 
consultanță, consumatorul ar trebui să 
primească informațiile relevante despre 
produsul de asigurare care să îi permită să 
ia o decizie avizată. Intermediarul de 
asigurări ar trebui să îi explice clientului 
principalele caracteristici ale produselor de
asigurare pe care le vinde.

Or. en

Amendamentul 164
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Prezenta directivă ar trebui să 
specifice obligațiile minime pe 
care întreprinderile de asigurare și 
intermediarii de asigurări ar trebui să le 

(40) Prezenta directivă ar trebui să 
specifice obligațiile minime ale 
întreprinderilor de asigurare și ale 
intermediarilor de asigurări. Un stat 
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aibă atunci când furnizează informații 
clienților. Un stat membru ar trebui să 
poată menține sau adopta în acest domeniu 
dispoziții mai stricte care pot fi impuse 
intermediarilor de asigurări și 
întreprinderilor de asigurare care 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări pe teritoriul său, independent 
de dispozițiile statului membru de origine, 
cu condiția ca aceste dispoziții mai stricte 
să respecte dreptul Uniunii, inclusiv 
Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 
2000 privind unele aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (directiva privind comerțul 
electronic). Un stat membru care propune 
să aplice și aplică dispoziții care 
reglementează activitatea intermediarilor 
de asigurări și vânzarea de produse de 
asigurare suplimentar față de cele 
prevăzute de prezenta directivă trebuie să 
se asigure că povara administrativă care 
rezultă din respectivele dispoziții este 
proporțională pentru protecția 
consumatorilor. În interesul protecției 
consumatorului și pentru a împiedica 
vânzarea unor produse de asigurare 
inadecvate, statele membre ar trebui să fie 
autorizate să aplice în mod excepțional 
cerințe mai stricte pentru intermediarii de 
asigurări care desfășoară activități de 
intermediere de asigurări ca activități 
auxiliare, în cazul în care consideră că 
acest lucru este necesar și proporțional.

membru ar trebui să poată menține sau 
adopta dispoziții mai stricte care pot fi 
impuse intermediarilor de asigurări și 
întreprinderilor de asigurare. Aceste 
dispoziții mai stricte trebuie să respecte 
dreptul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 165
Ashley Fox

Propunere de directivă
Considerentul 40
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Prezenta directivă ar trebui să 
specifice obligațiile minime pe 
care întreprinderile de asigurare și 
intermediarii de asigurări ar trebui să le 
aibă atunci când furnizează informații 
clienților. Un stat membru ar trebui să 
poată menține sau adopta în acest domeniu 
dispoziții mai stricte care pot fi impuse 
intermediarilor de asigurări și 
întreprinderilor de asigurare care 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări pe teritoriul său, independent 
de dispozițiile statului membru de origine, 
cu condiția ca aceste dispoziții mai stricte 
să respecte dreptul Uniunii, inclusiv 
Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind unele aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (directiva privind comerțul 
electronic). Un stat membru care propune 
să aplice și aplică dispoziții care 
reglementează activitatea intermediarilor 
de asigurări și vânzarea de produse de 
asigurare suplimentar față de cele 
prevăzute de prezenta directivă trebuie să 
se asigure că povara administrativă care 
rezultă din respectivele dispoziții este 
proporțională pentru protecția 
consumatorilor. În interesul protecției 
consumatorului și pentru a împiedica 
vânzarea unor produse de asigurare 
inadecvate, statele membre ar trebui să fie 
autorizate să aplice în mod excepțional 
cerințe mai stricte pentru intermediarii de 
asigurări care desfășoară activități de 
intermediere de asigurări ca activități 
auxiliare, în cazul în care consideră că 
acest lucru este necesar și proporțional.

(40) Prezenta directivă ar trebui să 
specifice obligațiile minime ale 
întreprinderilor de asigurare și ale 
intermediarilor de asigurări. Un stat 
membru ar trebui să poată menține sau 
adopta dispoziții mai stricte care pot fi 
impuse intermediarilor de asigurări și
întreprinderilor de asigurare. Aceste 
dispoziții mai stricte trebuie să respecte 
dreptul Uniunii, inclusiv 
Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind unele aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (directiva privind comerțul 
electronic).

Or. en
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Justificare

Sprijinim recunoașterea principiului potrivit căruia statele membre pot aplica dispoziții 
suplimentare pe lângă cele prevăzute de prezenta directivă. În mod evident, astfel de 
dispoziții ar trebui să respecte dreptul Uniunii. Cu toate acestea, nu considerăm necesară 
menționarea din nou în prezenta directivă a dreptului Uniunii, deoarece acest lucru ar putea 
conduce la inconsecvență și confuzie.

Amendamentul 166
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Prezenta directivă ar trebui să 
specifice obligațiile minime pe 
care întreprinderile de asigurare și 
intermediarii de asigurări ar trebui să le 
aibă atunci când furnizează informații 
clienților. Un stat membru ar trebui să 
poată menține sau adopta în acest domeniu 
dispoziții mai stricte care pot fi impuse 
intermediarilor de asigurări și 
întreprinderilor de asigurare care 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări pe teritoriul său, independent 
de dispozițiile statului membru de origine , 
cu condiția ca aceste dispoziții mai stricte 
să respecte dreptul Uniunii , inclusiv 
Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind unele aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (directiva privind comerțul 
electronic). Un stat membru care propune 
să aplice și aplică dispoziții care 
reglementează activitatea intermediarilor 
de asigurări și vânzarea de produse de 
asigurare suplimentar față de cele 
prevăzute de prezenta directivă trebuie să 
se asigure că povara administrativă care 
rezultă din respectivele dispoziții este 
proporțională pentru protecția 

(40) Prezenta directivă ar trebui să 
specifice obligațiile minime pe care 
întreprinderile de asigurare și intermediarii 
de asigurări ar trebui să le aibă atunci când 
furnizează informații clienților. Un stat 
membru ar trebui să poată menține sau 
adopta în acest domeniu dispoziții mai 
stricte care pot fi impuse intermediarilor de 
asigurări și întreprinderilor de asigurare 
care desfășoară activități de intermediere 
de asigurări pe teritoriul său, independent 
de dispozițiile statului membru de origine, 
cu condiția ca aceste dispoziții mai stricte 
să respecte dreptul Uniunii, inclusiv 
Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind unele aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (directiva privind comerțul 
electronic). Un stat membru care propune 
să aplice și aplică dispoziții care 
reglementează activitatea intermediarilor 
de asigurări și vânzarea de produse de 
asigurare suplimentar față de cele 
prevăzute de prezenta directivă ar trebui să 
se asigure că povara administrativă care 
rezultă din respectivele dispoziții este 
proporțională pentru protecția 
consumatorilor. În interesul protecției 
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consumatorilor. În interesul protecției 
consumatorului și pentru a împiedica 
vânzarea unor produse de asigurare 
inadecvate, statele membre ar trebui să fie 
autorizate să aplice în mod excepțional
cerințe mai stricte pentru intermediarii de 
asigurări care desfășoară activități de 
intermediere de asigurări ca activități 
auxiliare, în cazul în care consideră că 
acest lucru este necesar și proporțional.

consumatorului și pentru a împiedica 
vânzarea unor produse de asigurare 
inadecvate, statele membre ar trebui să fie 
autorizate să aplice cerințe mai stricte 
pentru intermediarii de asigurări care 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări ca activități auxiliare, în cazul în 
care consideră că acest lucru este necesar și 
proporțional.

Or. en

Amendamentul 167
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Practicile de vânzare încrucișată fac 
parte din strategiile obișnuite ale 
furnizorilor de servicii financiare de retail 
pe întreg teritoriul Uniunii. Acestea pot 
aduce beneficii consumatorilor, dar pot 
reprezenta de asemenea practici în care 
interesul consumatorilor nu este luat în 
considerare în mod adecvat. De exemplu, 
anumite practici de vânzare încrucișată 
sau anumite produse, și anume practicile 
de vânzare legată, în cazul cărora două 
sau mai multe servicii financiare sunt 
vândute într-un pachet și cel puțin unul 
dintre aceste servicii sau produse nu este 
disponibil separat, pot denatura 
concurența și pot afecta negativ 
mobilitatea consumatorilor și capacitatea 
acestora de a face alegeri în cunoștință de 
cauză. Un exemplu de practici de vânzare 
legată poate fi deschiderea obligatorie a 
unui cont curent, pentru plata primelor, 
atunci când consumatorului îi este 
furnizat un serviciu de asigurare sau 
încheierea obligatorie a unui contract de 
asigurare auto, pentru a asigura un 

(41) Practicile de vânzare încrucișată fac 
parte din strategiile obișnuite ale 
furnizorilor de servicii financiare de retail 
pe întreg teritoriul Uniunii și pot fi strategii 
adecvate în acest sens. Utilizarea 
practicilor de legare și grupare, în care 
două sau mai multe servicii sau produse 
financiare sunt vândute împreună într-un 
pachet, ar trebui să fie evaluată atent, 
pentru a se promova concurența și pentru a 
oferi consumatorului posibilitatea de a 
alege.
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automobil finanțat, atunci când i se 
acordă unui consumator un credit de 
consum. În timp ce practicile de grupare, 
în care două sau mai multe servicii sau 
produse financiare sunt vândute împreună 
într-un pachet, dar fiecare dintre servicii 
poate fi, de asemenea, achiziționat 
separat, pot, de asemenea, să ducă la o 
denaturare a concurenței și să afecteze 
mobilitatea și capacitatea clienților de a 
face alegeri în cunoștință de cauză, 
acestea cel puțin oferă clientului 
posibilitatea de a alege și, prin urmare, 
pot prezenta un risc mai redus în ceea ce 
privește respectarea de către intermediarii 
de asigurări a obligațiilor care le revin în 
temeiul prezentei directive. Utilizarea 
unor astfel de practici ar trebui să fie 
evaluată atent, pentru a se promova 
concurența și pentru a oferi consumatorului 
posibilitatea de a alege.

Or. en

Justificare

Vânzarea încrucișată a produselor de asigurare împreună cu alte produse aduce 
consumatorilor beneficii, cum ar fi creșterea numărului opțiunilor și reducerea costurilor 
totale.

Amendamentul 168
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Practicile de vânzare încrucișată fac 
parte din strategiile obișnuite ale 
furnizorilor de servicii financiare de retail 
pe întreg teritoriul Uniunii. Acestea pot 
aduce beneficii consumatorilor, dar pot 
reprezenta de asemenea practici în care 
interesul consumatorilor nu este luat în 
considerare în mod adecvat. De exemplu, 

(41) Practicile de vânzare încrucișată fac 
parte din strategiile obișnuite ale 
furnizorilor de servicii financiare de retail 
pe întreg teritoriul Uniunii. Acestea pot 
aduce beneficii consumatorilor, dar pot 
reprezenta de asemenea practici în care 
interesul consumatorilor nu este luat în 
considerare în mod adecvat. De exemplu, 
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anumite practici de vânzare încrucișată sau 
anumite produse, și anume practicile de 
vânzare legată, în cazul cărora două sau 
mai multe servicii financiare sunt vândute
într-un pachet și cel puțin unul dintre 
aceste servicii sau produse nu este 
disponibil separat, pot denatura concurența 
și pot afecta negativ mobilitatea 
consumatorilor și capacitatea acestora de a 
face alegeri în cunoștință de cauză. Un 
exemplu de practici de vânzare legată 
poate fi deschiderea obligatorie a unui cont 
curent, pentru plata primelor, atunci când 
consumatorului îi este furnizat un serviciu 
de asigurare sau încheierea obligatorie a 
unui contract de asigurare auto, pentru a 
asigura un automobil finanțat, atunci când i 
se acordă unui consumator un credit de 
consum. În timp ce practicile de grupare, în 
care două sau mai multe servicii sau 
produse financiare sunt vândute 
împreună într-un pachet, dar fiecare dintre 
servicii poate fi, de asemenea, achiziționat 
separat, pot, de asemenea, să ducă la o 
denaturare a concurenței și să afecteze 
mobilitatea și capacitatea clienților de a 
face alegeri în cunoștință de cauză, acestea 
cel puțin oferă clientului posibilitatea de a 
alege și, prin urmare, pot prezenta un risc 
mai redus în ceea ce privește respectarea de 
către intermediarii de asigurări a 
obligațiilor care le revin în temeiul 
prezentei directive. Utilizarea unor astfel 
de practici ar trebui să fie evaluată atent, 
pentru a se promova concurența și pentru a 
oferi consumatorului posibilitatea de a 
alege.

anumite practici de vânzare încrucișată sau 
anumite produse, și anume practicile de 
vânzare legată, în cazul cărora un serviciu 
sau un produs de asigurare este vândut 
într-un pachet, împreună cu un alt serviciu 
sau produs financiar și serviciul sau 
produsul financiar principal din pachet
nu este disponibil separat, pot denatura 
concurența și pot afecta negativ mobilitatea 
consumatorilor și capacitatea acestora de a 
face alegeri în cunoștință de cauză. Un 
exemplu de practici de vânzare legată 
poate fi deschiderea obligatorie a unui cont 
curent, pentru plata primelor, atunci când 
consumatorului îi este furnizat un serviciu 
de asigurare sau încheierea obligatorie a 
unui contract de asigurare auto, pentru a 
asigura un automobil finanțat, atunci când i 
se acordă unui consumator un credit de 
consum. În timp ce practicile de grupare, în 
care un serviciu sau un produs de 
asigurare este vândut într-un pachet,
împreună cu un alt serviciu sau produs 
financiar, dar principalul serviciu sau 
produs financiar din pachetul respectiv 
poate fi, de asemenea, achiziționat separat, 
pot, de asemenea, să ducă la o denaturare a 
concurenței și să afecteze mobilitatea și 
capacitatea clienților de a face alegeri în 
cunoștință de cauză, acestea cel puțin oferă 
clientului posibilitatea de a alege și, prin 
urmare, pot prezenta un risc mai redus în 
ceea ce privește respectarea de către 
intermediarii de asigurări a obligațiilor care 
le revin în temeiul prezentei directive. 
Utilizarea unor astfel de practici ar trebui 
să fie evaluată atent, pentru a se promova 
concurența și pentru a oferi consumatorului 
posibilitatea de a alege. Oferta pentru o 
poliță de asigurare cuprinzătoare, de 
exemplu o asigurare împotriva 
incendiului care acoperă și daunele 
cauzate de dezastre naturale, nu este o 
practică de vânzare încrucișată. O astfel 
de poliță oferă consumatorilor o acoperire 
extensivă. Prezenta directivă 
reglementează vânzarea încrucișată a 
produselor financiare. 
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Directiva 2005/29/CE privind practicile 
comerciale neloiale se aplică în 
continuare practicilor de vânzare 
încrucișată a serviciilor sau a produselor 
financiare împreună cu servicii sau 
produse nefinanciare.

Or. en

Amendamentul 169
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Practicile de vânzare încrucișată fac 
parte din strategiile obișnuite ale 
furnizorilor de servicii financiare de retail 
pe întreg teritoriul Uniunii. Acestea pot 
aduce beneficii consumatorilor, dar pot
reprezenta de asemenea practici în care 
interesul consumatorilor nu este luat în 
considerare în mod adecvat. De exemplu, 
anumite practici de vânzare încrucișată sau 
anumite produse, și anume practicile de 
vânzare legată, în cazul cărora două sau 
mai multe servicii financiare sunt vândute 
într-un pachet și cel puțin unul dintre 
aceste servicii sau produse nu este 
disponibil separat, pot denatura concurența 
și pot afecta negativ mobilitatea 
consumatorilor și capacitatea acestora de a 
face alegeri în cunoștință de cauză. Un 
exemplu de practici de vânzare legată 
poate fi deschiderea obligatorie a unui cont 
curent, pentru plata primelor, atunci când 
consumatorului îi este furnizat un serviciu 
de asigurare sau încheierea obligatorie a 
unui contract de asigurare auto, pentru a 
asigura un automobil finanțat, atunci când i 
se acordă unui consumator un credit de 
consum. În timp ce practicile de grupare, în 
care două sau mai multe servicii sau 

(41) Practicile de vânzare încrucișată fac 
parte din strategiile obișnuite ale 
furnizorilor de servicii financiare de retail 
pe întreg teritoriul Uniunii. Acestea pot 
reprezenta practici în care interesul 
consumatorilor nu este luat în considerare 
în mod adecvat. De exemplu, anumite 
practici de vânzare încrucișată sau anumite 
produse, și anume produsele care fac 
obiectul practicilor de vânzare legată, în 
cazul cărora două sau mai multe servicii 
financiare sunt vândute într-un pachet și 
cel puțin unul dintre aceste servicii sau 
produse nu este disponibil separat, pot 
denatura concurența și pot afecta negativ 
mobilitatea consumatorilor și capacitatea 
acestora de a face alegeri în cunoștință de 
cauză. Un exemplu de practici de vânzare 
legată poate fi deschiderea obligatorie a 
unui cont curent, pentru plata primelor, 
atunci când consumatorului îi este furnizat 
un serviciu de asigurare sau încheierea 
obligatorie a unui contract de asigurare 
auto, pentru a asigura un automobil 
finanțat, atunci când i se acordă unui 
consumator un credit de consum. În timp 
ce practicile de grupare, în care două sau 
mai multe servicii sau produse financiare 
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produse financiare sunt vândute împreună 
într-un pachet, dar fiecare dintre servicii 
poate fi, de asemenea, achiziționat separat, 
pot, de asemenea, să ducă la o denaturare a 
concurenței și să afecteze mobilitatea și 
capacitatea clienților de a face alegeri în 
cunoștință de cauză, acestea cel puțin oferă 
clientului posibilitatea de a alege și, prin 
urmare, pot prezenta un risc mai redus în 
ceea ce privește respectarea de către 
intermediarii de asigurări a obligațiilor care 
le revin în temeiul prezentei directive. 
Utilizarea unor astfel de practici ar trebui 
să fie evaluată atent, pentru a se promova 
concurența și pentru a oferi consumatorului 
posibilitatea de a alege.

sunt vândute împreună într-un pachet, dar 
fiecare dintre servicii poate fi, de 
asemenea, achiziționat separat, pot, de 
asemenea, să ducă la o denaturare a 
concurenței și să afecteze mobilitatea și 
capacitatea clienților de a face alegeri în 
cunoștință de cauză, acestea cel puțin oferă 
clientului posibilitatea de a alege și, prin 
urmare, pot prezenta un risc mai redus în 
ceea ce privește respectarea de către 
intermediarii de asigurări a obligațiilor care 
le revin în temeiul prezentei directive. 
Utilizarea unor astfel de practici ar trebui 
să fie evaluată atent, pentru a se promova 
concurența și pentru a oferi consumatorului 
posibilitatea de a alege.

Or. en

Amendamentul 170
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Contractele de asigurare care implică 
investiții sunt adesea oferite clienților ca 
potențiale alternative sau substitute pentru 
produsele de investiții care fac obiectul 
Directivei [MiFID II]. Pentru asigurarea 
unei protecții adecvate a investitorilor și 
pentru a evita riscul de arbitraj de
reglementare, este important ca produsele 
de investiții de retail (produse de asigurări 
cu componentă investițională, astfel cum 
sunt definite în Regulamentul privind 
documentele cu informații cheie referitoare 
la produsele de investiții) să facă obiectul
acelorași norme de conduită profesională: 
acestea includ furnizarea de informații 
adecvate, cerințe de asigurare a 
caracterului adecvat al consultanței și 
restricții privind stimulentele, precum și 
cerințe de gestionare a conflictelor de 

(42) Contractele de asigurare care implică 
investiții sunt adesea oferite clienților ca 
potențiale alternative sau substitute pentru 
produsele de investiții care fac obiectul 
Directivei [MiFID II]. Pentru asigurarea 
unei protecții adecvate a investitorilor și 
pentru a evita riscul de arbitraj de 
reglementare, este important ca produsele 
de investiții de retail (produse de asigurări 
cu componentă investițională, astfel cum 
sunt definite în Regulamentul privind 
documentele cu informații cheie referitoare 
la produsele de investiții) să facă obiectul 
acelorași norme de conduită profesională: 
acestea includ furnizarea de informații 
adecvate, cerințe de asigurare a 
caracterului adecvat al consultanței și 
restricții privind stimulentele, precum și 
cerințe de gestionare a conflictelor de 
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interese și, în cazul în care este vorba de 
consilieri independenți, restricții impuse 
formei de remunerare. Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
(AEVMP) și Autoritatea europeană pentru 
asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) 
ar trebui să colaboreze pentru a armoniza 
cât mai mult posibil normele de conduită 
profesională pentru produsele de investiții 
de retail care fac obiectul directivei 
[MiFID II] sau al prezentei directive, prin 
intermediul unor orientări. Pentru 
produsele de asigurare cu componentă 
investițională, normele conținute de 
prezenta directivă care se aplică tuturor
contractelor de asigurare (capitolul VII din 
prezenta directivă), precum și normele 
sporite privind produsele de asigurare cu 
componentă investițională sunt 
cumulative. În consecință, persoanele care 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări în materie de produse de 
asigurare cu componentă investițională ar 
trebui să se conformeze atât normelor de 
conduită aplicabile tuturor contractelor 
de asigurare, cât și normelor sporite 
aplicabile produselor de asigurare cu 
componentă investițională.

interese și restricții suplimentare privind 
remunerarea. Autoritatea europeană 
pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) 
și Autoritatea europeană pentru asigurări și 
pensii ocupaționale (AEAPO) ar trebui să 
colaboreze pentru a armoniza cât mai mult 
posibil normele de conduită profesională 
pentru produsele de investiții de retail care 
fac obiectul directivei [MiFID II] sau al 
prezentei directive, prin intermediul unor 
orientări. Particularitățile produselor de 
asigurare generală trebuie totuși să fie 
luate în considerare în aceste orientări. 
De asemenea, în conformitate cu 
principiul analog prevăzut la articolul 3 
din MiFID II, la punerea în aplicare a 
prezentei directive, la nivel național și în 
orientările comitetului comun, ar trebui 
să se ia în considerare un regim analog 
pentru asigurări. Pentru produsele de 
asigurare cu componentă investițională, ar 
trebui să existe norme de conduită 
profesională consolidate care să se 
substituie normelor conținute de prezenta 
directivă care se aplică contractelor de 
asigurare generală (capitolul VII din 
prezenta directivă). În consecință, 
persoanele care desfășoară activități de 
intermediere de asigurări în materie de 
produse de asigurare cu componentă 
investițională ar trebui să se conformeze 
normelor sporite aplicabile unor astfel de 
produse.

Or. en

Justificare

Produsele de asigurare cu componentă investițională ar trebui să facă obiectul unor norme 
mai stricte în materie de protecție a consumatorului și de conduită profesională decât 
contractele de asigurare generală. În ceea ce privește produsele de asigurare cu componentă 
investițională, nu este adecvat ca întreprinderilor care desfășoară activități de intermediere 
de asigurări să li se aplice în mod cumulativ capitolele VI și VII. Articolul 24 alineatele (1) 
și (2) se suprapune articolului 15. Unele părți ale capitolului VI sunt, de asemenea, 
incompatibile cu părți ale capitolului VII, de exemplu dispozițiile de la articolul 17 litera (c).
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Amendamentul 171
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 42 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42a) Prezenta directivă stabilește norme 
privind accesul la activitățile de 
intermediere de asigurări și reasigurări și 
exercitarea acestora de către persoane 
fizice și juridice stabilite sau care doresc 
să se stabilească într-un stat membru. 
Dispozițiile prevăzute de alte instrumente 
ale Uniunii care decurg sau care 
completează aceste norme nu se aplică 
activităților de intermediere de asigurări 
și reasigurări.

Or. de

Justificare

Amendament menit să clarifice faptul că comercializarea produselor de asigurare este 
reglementată exclusiv de prezenta directivă. Prin urmare, alte instrumente ale Uniunii sunt 
complementare prezentei directive care constituie unicul act legislativ de stabilire a 
dispozițiilor specifice activității de intermediere de asigurări.

Amendamentul 172
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Pentru a se asigura o aplicare 
consecventă a sancțiunilor în toate statele 
membre, în momentul stabilirii sancțiunilor 
sau a măsurilor administrative și a tipului și 
nivelului sancțiunilor administrative 
pecuniare, statele membre ar trebui să fie 
obligate să se asigure că autoritățile 
competente iau în considerare toate 
circumstanțele relevante.

(45) Pentru a se asigura o aplicare 
consecventă a sancțiunilor în toate statele 
membre, în momentul stabilirii sancțiunilor 
sau a măsurilor administrative și a tipului și 
nivelului sancțiunilor administrative 
pecuniare, statele membre ar trebui să fie 
obligate să se asigure că autoritățile 
competente iau în considerare toate 
circumstanțele relevante. Cu toate acestea, 
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statele membre nu sunt obligate să 
prevadă sancțiuni administrative dacă 
legislația națională prevede sancțiuni în 
cadrul sistemului de justiție penală.

Or. en

Amendamentul 173
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Pentru a întări efectul disuasiv asupra 
publicului larg și pentru a informa cu 
privire la încălcările normelor care ar putea 
fi în detrimentul protecției consumatorului, 
sancțiunile și măsurile impuse ar trebui să 
fie publicate, cu excepția anumitor 
circumstanțe bine definite. Pentru a garanta 
respectarea principiului proporționalității, 
sancțiunile și măsurile impuse ar trebui să 
fie publicate sub formă anonimă în 
situațiile în care publicarea lor ar aduce un 
prejudiciu disproporționat părților 
implicate.

(46) Pentru a întări efectul disuasiv asupra 
publicului larg și pentru a informa cu 
privire la încălcările normelor care ar putea 
fi în detrimentul protecției consumatorului, 
sancțiunile și măsurile impuse ar trebui să 
fie publicate pe site-urile internet ale 
autorităților competente relevante și al 
AEAPO, cu excepția anumitor 
circumstanțe bine definite. Pentru a garanta 
respectarea principiului proporționalității, 
sancțiunile și măsurile impuse ar trebui să 
fie publicate sub formă anonimă în 
situațiile în care publicarea lor ar aduce un 
prejudiciu disproporționat părților 
implicate.

Or. en

Amendamentul 174
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Pentru a detecta posibilele încălcări 
ale normelor, autoritățile competente ar 
trebui să aibă competențele de investigare 

(47) Pentru a detecta posibilele încălcări 
ale normelor, autoritățile competente ar 
trebui să aibă competențele de investigare 
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necesare și să instituie mecanisme eficiente 
pentru a încuraja raportarea încălcărilor 
potențiale sau reale.

necesare și să instituie mecanisme eficiente 
pentru a încuraja raportarea încălcărilor 
potențiale sau reale. Cu toate acestea, 
prezenta directivă nu presupune ca statele 
membre să ofere autorităților 
administrative competența de a efectua 
anchete penale.

Or. en

Amendamentul 175
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Pentru a detecta posibilele încălcări 
ale normelor, autoritățile competente ar 
trebui să aibă competențele de investigare 
necesare și să instituie mecanisme eficiente 
pentru a încuraja raportarea încălcărilor 
potențiale sau reale.

(47) Pentru a detecta posibilele încălcări 
ale normelor, autoritățile competente ar 
trebui să aibă competențele de investigare 
necesare și să instituie mecanisme eficiente 
pentru a încuraja raportarea încălcărilor 
potențiale sau reale și care să asigure o 
protecție adecvată persoanelor care 
denunță astfel de încălcări.

Or. en

Amendamentul 176
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49a) Informatorii aduc informații noi în 
atenția autorităților competente 
sprijinindu-le astfel în detectarea și 
sancționarea cazurilor de utilizare 
abuzivă a informațiilor privilegiate și de 
manipulare a pieței. Cu toate acestea, 
informarea poate fi descurajată de teama 
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represaliilor sau din lipsa procedurilor 
adecvate pentru raportarea încălcărilor. 
Prezenta directivă ar trebui așadar să 
asigure existența unor proceduri 
corespunzătoare pentru a încuraja 
informatorii să înștiințeze autoritățile 
competente cu privire la posibilele 
încălcări ale prezentei directive și să le 
ofere protecție împotriva represaliilor. 
Statele membre ar trebui să se asigure că 
schemele de informare pe care le aplică 
includ și mecanisme prin care se oferă o 
protecție adecvată persoanei incriminate, 
în special având în vedere dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și 
procedurile prin care se asigură dreptul 
persoanei incriminate la apărare și 
dreptul acesteia de a fi ascultată înainte 
de adoptarea unei decizii care o privește, 
precum și dreptul la o cale de atac 
eficientă în instanță împotriva unei decizii 
care o privește.

Or. en

Justificare

Text preluat din Regulamentul privind abuzul de piață.

Amendamentul 177
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) În vederea realizării obiectivelor 
stabilite în prezenta directivă, Comisiei ar 
trebui să i se delege competența de a 
adopta acte legislative în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
detalierea noțiunilor următoare: nivelul 
adecvat de cunoștințe și competențe al 
intermediarului, gestionarea conflictelor 
de interese, obligațiile de conduită 

(50) În vederea realizării obiectivelor 
stabilite în prezenta directivă, Comisiei ar 
trebui să i se delege competența de a 
adopta acte legislative în conformitate cu 
articolele 290 și 291 din tratat. În contextul 
pregătirii și elaborării actelor delegate, 
Comisia ar trebui să garanteze transmiterea 
simultană, promptă și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
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profesională în ceea ce privește pachetele 
de produse de investiții de retail sub formă 
de asigurări, procedurile și formele de 
prezentare a informațiilor referitoare la 
sancțiuni. Este deosebit de important ca 
Comisia să desfășoare consultări adecvate 
în etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de 
experți. În contextul pregătirii și elaborării 
actelor delegate, Comisia ar trebui să 
garanteze transmiterea simultană, promptă 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

European și Consiliu.

Or. de

Amendamentul 178
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Standardele tehnice în domeniul 
serviciilor financiare ar trebui să asigure 
o armonizare consecventă și o protecție 
corespunzătoare a consumatorilor din 
întreaga Uniune. Este eficient și oportun 
să se încredințeze AEAPO, ca organism 
cu înaltă specializare, sarcina de a 
elabora proiecte de standarde tehnice de 
reglementare și proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare care nu 
implică alegeri strategice și de a înainta 
aceste proiecte Comisiei.

eliminat

Or. en

Amendamentul 179
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 51
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Standardele tehnice în domeniul 
serviciilor financiare ar trebui să asigure o 
armonizare consecventă și o protecție 
corespunzătoare a consumatorilor din 
întreaga Uniune. Este eficient și oportun 
să se încredințeze AEAPO, ca organism cu 
înaltă specializare, sarcina de a elabora
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare și proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare care nu 
implică alegeri strategice și de a înainta
aceste proiecte Comisiei.

(51) Standardele tehnice în domeniul 
serviciilor financiare ar trebui să asigure o 
armonizare consecventă și o protecție 
corespunzătoare a consumatorilor din 
întreaga Uniune. AEAPO, ca organism cu 
înaltă specializare, dar cu capacități 
limitate, ar putea avea drept sarcini doar 
elaborarea de proiecte de propuneri care 
nu necesită alegeri strategice și înaintarea 
acestor proiecte Comisiei și 
Parlamentului.

Or. de

Amendamentul 180
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Standardele tehnice în domeniul 
serviciilor financiare ar trebui să asigure o 
armonizare consecventă și o protecție 
corespunzătoare a consumatorilor din 
întreaga Uniune. Este eficient și oportun să 
se încredințeze AEAPO, ca organism cu 
înaltă specializare, sarcina de a elabora 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare și proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare care nu 
implică alegeri strategice și de a înainta 
aceste proiecte Comisiei.

(51) Standardele tehnice în domeniul 
serviciilor financiare ar trebui să asigure o 
armonizare consecventă și un nivel înalt 
de protecție a consumatorilor din întreaga 
Uniune. Este eficient și oportun să se 
încredințeze AEAPO, ca organism cu 
înaltă specializare, sarcina de a elabora 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare și proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare care nu 
implică alegeri strategice și de a înainta 
aceste proiecte Comisiei.

Or. en

Amendamentul 181
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Standardele tehnice în domeniul 
serviciilor financiare ar trebui să asigure o
armonizare consecventă și o protecție 
corespunzătoare a consumatorilor din 
întreaga Uniune. Este eficient și oportun să 
se încredințeze AEAPO, ca organism cu 
înaltă specializare, sarcina de a elabora 
proiecte de standarde tehnice de 
reglementare și proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare care nu 
implică alegeri strategice și de a înainta 
aceste proiecte Comisiei.

(51) Standardele tehnice în domeniul 
serviciilor financiare ar trebui să asigure 
un nivel minim de armonizare și o 
protecție corespunzătoare a consumatorilor 
din întreaga Uniune. Este eficient și 
oportun să se încredințeze AEAPO, ca 
organism cu înaltă specializare, sarcina de 
a elabora proiecte de standarde tehnice de 
reglementare și proiecte de standarde 
tehnice de punere în aplicare care nu 
implică alegeri strategice și de a înainta 
aceste proiecte Comisiei.

Or. en

Justificare

Unele state membre aplică măsuri de protecție a consumatorilor mai stricte decât alte state 
membre și un nivel maxim de armonizare reduce măsurile de protecție a consumatorilor luate 
deja în aceste state.

Amendamentul 182
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Prin intermediul unor acte delegate în 
conformitate cu articolele 290 și 291 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și în conformitate cu articolele 
10-15 din Regulamentul (UE) nr. 
1094/2010 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 24 noiembrie 2010 de 
instituire a Autorității europene de 
supraveghere (Autoritatea europeană de 
asigurări și pensii ocupaționale), Comisia 
ar trebui să adopte actele delegate 

(52) Prin acte delegate în conformitate cu 
articolele 290 și 291 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și în 
conformitate cu articolele 10-15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea europeană de asigurări și 
pensii ocupaționale), Comisia ar trebui să 
adopte actele delegate prevăzute la 
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prevăzute la articolele [8] privind noțiunile 
de cunoștințe și abilități adecvate ale 
intermediarului, la articolele [17 și 23] în 
ceea ce privește gestionarea conflictelor 
de interese și la articolele [24 și 25] în 
ceea ce privește obligațiile de conduită 
profesională pentru pachetele de produse 
de investiții de retail sub formă de 
asigurări, precum și standardele tehnice de 
punere în aplicare prevăzute la articolul 
[30] cu privire la procedurile și formele de 
prezentare a informațiilor referitoare la 
sancțiuni. Proiectele pentru aceste acte 
delegate și standarde tehnice de punere în 
aplicare ar trebui să fie elaborate de 
AEAPO.

articolul [8] privind noțiunile de cunoștințe 
și abilități adecvate ale intermediarului, 
precum și standardele tehnice de punere în 
aplicare prevăzute la articolul [30] cu 
privire la procedurile și formele de 
prezentare a informațiilor referitoare la 
sancțiuni. Proiectele pentru aceste acte 
delegate și standarde tehnice de punere în 
aplicare ar trebui să fie elaborate de 
AEAPO.

Or. de

Amendamentul 183
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 55 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55a) Autoritățile de supraveghere ale 
statelor membre ar trebui să dispună de 
toate mijloacele necesare pentru a asigura 
o desfășurare ordonată a activității 
intermediarilor de asigurări și a 
întreprinderilor de reasigurare în întreaga 
Comunitate, indiferent dacă activitatea 
este desfășurată în baza dreptului de 
stabilire sau a libertății de a presta 
servicii. Pentru a asigura eficiența 
supravegherii, toate acțiunile întreprinse 
de autoritățile de supraveghere ar trebui 
să fie proporționale cu natura, amploarea 
și complexitatea riscurilor inerente 
activității unei întreprinderi de asigurare 
sau reasigurare, indiferent de importanța 
întreprinderii în cauză pentru stabilitatea 
globală a pieței.
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Or. en

Amendamentul 184
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 55 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55b) Prezenta directivă nu ar trebui să fie 
o povară prea mare pentru întreprinderile 
de asigurare mici și mijlocii. Unul dintre 
instrumentele pentru atingerea acestui 
obiectiv este reprezentat de aplicarea 
adecvată a principiului proporționalității. 
Acest principiu ar trebui să se aplice atât 
cerințelor impuse întreprinderilor de 
asigurare și reasigurare, cât și activității 
de exercitare a competențelor de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 185
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) În termen de cinci ani de la data 
intrării în vigoare, ar trebui realizată o 
revizuire a prezentei directive, pentru a 
ține seama de evoluțiile pieței, precum și 
de evoluțiile din alte domenii ale dreptului 
Uniunii sau de experiențele statelor 
membre în aplicarea dreptului Uniunii, în 
special cu privire la produsele reglementate 
de Directiva 2003/41/CE.

(56) Pentru a evalua punerea în aplicare a
prezentei directive și pentru a emite 
primele constatări cu privire la 
eficacitatea acesteia, după o perioadă de 
cinci ani de la data intrării în vigoare a 
directivei, ar trebui să se efectueze o 
examinare a evoluțiilor pieței determinate 
de prezenta directivă, precum și a 
evoluțiilor din alte domenii ale dreptului 
Uniunii sau a experiențelor statelor 
membre în aplicarea dreptului Uniunii, în 
special cu privire la produsele reglementate 
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de Directiva 2003/41/CE.

Or. de

[Primele evaluări pot fi efectuate cel mai devreme după o perioadă de cinci ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive. A se vedea, de asemenea, articolul 8 alineatul (7)].

Amendamentul 186
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) În termen de cinci ani de la data 
intrării în vigoare, ar trebui realizată o 
revizuire a prezentei directive, pentru a ține 
seama de evoluțiile pieței, precum și de 
evoluțiile din alte domenii ale dreptului 
Uniunii sau de experiențele statelor 
membre în aplicarea dreptului Uniunii, în 
special cu privire la produsele reglementate 
de Directiva 2003/41/CE.

(56) În termen de trei ani de la data intrării 
în vigoare, ar trebui realizată o revizuire a 
prezentei directive, pentru a ține seama de 
evoluțiile pieței, precum și de evoluțiile din 
alte domenii ale dreptului Uniunii sau de 
experiențele statelor membre în aplicarea 
dreptului Uniunii, în special cu privire la 
produsele reglementate de 
Directiva 2003/41/CE.

Or. en

Amendamentul 187
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă stabilește norme 
privind accesul la activitățile de 
intermediere de asigurări și de 
reasigurări, inclusiv gestionarea, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune și 
compensarea daunelor și exercitarea 
acestor activități de către persoane fizice și 
juridice stabilite sau care doresc să se 
stabilească într-un stat membru.

(1) Prezenta directivă stabilește norme 
privind accesul la activitățile de 
intermediere de asigurări și de reasigurări 
și exercitarea acestor activități de către 
persoane fizice și juridice stabilite sau care 
doresc să se stabilească într-un stat 
membru.
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Or. en

Amendamentul 188
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă stabilește norme 
privind accesul la activitățile de 
intermediere de asigurări și de 
reasigurări, inclusiv gestionarea, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune și 
compensarea daunelor și exercitarea 
acestor activități de către persoane fizice și 
juridice stabilite sau care doresc să se 
stabilească într-un stat membru.

(1) Prezenta directivă stabilește norme 
privind accesul la activitățile de 
intermediere de asigurări și de reasigurări 
și exercitarea acestor activități de către 
persoane fizice și juridice stabilite sau care 
doresc să se stabilească într-un stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 189
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă stabilește norme 
privind accesul la activitățile de 
intermediere de asigurări și de 
reasigurări, inclusiv gestionarea, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune și 
compensarea daunelor și exercitarea 
acestor activități de către persoane fizice și 
juridice stabilite sau care doresc să se 
stabilească într-un stat membru.

(1) Prezenta directivă stabilește norme 
privind accesul la activitățile de 
intermediere de asigurări și de reasigurări 
și exercitarea acestor activități de către 
persoane fizice și juridice stabilite sau care 
doresc să se stabilească într-un stat 
membru.

Or. en
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Amendamentul 190
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezenta directivă nu se aplică 
persoanelor care oferă servicii de 
intermediere pentru contracte de 
asigurare în cazul în care următoarele 
condiții sunt îndeplinite în totalitate:

eliminat

(a) contractul de asigurare impune numai 
cunoașterea acoperirii oferite de 
asigurare;
(b) contractul de asigurare nu este un 
contract de asigurare de viață;
(c) contractul de asigurare nu acoperă 
niciun risc de răspundere civilă;
(d) principala activitate profesională a 
persoanei nu este intermedierea de 
asigurări;
(e) asigurarea este 
complementară bunurilor oferite de orice 
prestator, în cazul în care asigurarea 
respectivă oferă acoperire pentru riscul de 
defectare, pierdere sau avariere a 
bunurilor furnizate de prestatorul 
respectiv ; 
(f) valoarea primei anuale pentru 
contractul de asigurare, calculată pro-
rata pentru a obține o valoare anuală nu 
depășește 600 EUR.

Or. en

Amendamentul 191
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) principala activitate profesională a 
persoanei nu este intermedierea de 
asigurări;

(d) principala activitate profesională a 
persoanei nu este intermedierea de 
asigurări. Asigurările de viață și 
asigurările de răspundere civilă pot fi 
incluse ca elemente auxiliare produsului 
sau serviciului pe care persoana îl oferă 
în desfășurarea activității profesionale 
principale;

Or. de

Justificare

Contractele de închirieri auto includ o asigurare de răspundere civilă suplimentară menită să 
acopere riscurile pentru vehiculele închiriate. Asigurările de călătorie care includ asigurări 
de viață acoperă riscul de deces. Astfel de activități de intermediere sunt auxiliare activității 
profesionale principale prin care se oferă un produs sau un serviciu.

Amendamentul 192
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) asigurarea este complementară 
bunurilor oferite de orice prestator, în cazul 
în care asigurarea respectivă oferă 
acoperire pentru riscul de defectare, 
pierdere sau avariere a bunurilor furnizate 
de prestatorul respectiv;

(e) asigurarea este complementară 
bunurilor și serviciilor oferite de orice 
prestator, în cazul în care asigurarea 
respectivă oferă acoperire pentru riscul de 
defectare, pierdere, furt sau avariere a 
bunurilor furnizate de prestatorul respectiv;

Or. de

Amendamentul 193
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) asigurarea este 
complementară bunurilor oferite de orice 
prestator, în cazul în care asigurarea 
respectivă oferă acoperire pentru riscul de 
defectare, pierdere sau avariere a bunurilor 
furnizate de prestatorul respectiv ; 

(e) asigurarea este complementară 
produsului sau serviciului oferit de orice 
prestator, în cazul în care asigurarea 
respectivă oferă acoperire pentru riscul de 
defectare, pierdere sau avariere a bunurilor 
furnizate de prestatorul respectiv;

Or. en

Amendamentul 194
Sławomir Nitras

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) valoarea primei anuale pentru 
contractul de asigurare, calculată pro-
rata pentru a obține o valoare anuală nu 
depășește 600 EUR.

eliminat

Or. pl

Justificare

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.

Amendamentul 195
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) valoarea primei anuale pentru 
contractul de asigurare, calculată pro-
rata pentru a obține o valoare anuală nu 
depășește 600 EUR.

(f) valoarea primei anuale nu 
depășește 600 EUR.

Or. de

Justificare

Introducerea unui calcul anual pro-rata ar conduce la includerea în domeniul de aplicare a 
directivei chiar și a polițelor de asigurare pe scară foarte mică încheiate pe o perioadă de o 
săptămână pe an pentru o primă de 30 EUR.

Amendamentul 196
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) contractul de asigurare nu acoperă 
riscurile pentru sănătate; 

Or. en

Justificare

Având în vedere rolul lor economic și social esențial, produsele de asigurare de sănătate ar 
trebui să facă obiectul IMD II.

Amendamentul 197
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) produsul de asigurare este o 
componentă obligatorie din punct de 
vedere juridic sau fundamental necesară 
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pentru funcționarea bunului sau 
serviciului oferit de orice furnizor;

Or. en

Amendamentul 198
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Directiva nu se aplică clienților 
profesioniști, astfel cum sunt definiți la 
anexa I.

Or. de

(Considerentul 9)

Amendamentul 199
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezenta directivă garantează că se 
aplică același nivel de protecție și că 
consumatorul are posibilitatea de a 
beneficia de standarde comparabile. 
Prezenta directivă promovează condiții de 
concurență echitabile și o concurență în 
termeni de egalitate între intermediari, 
indiferent dacă aceștia au sau nu legătură 
cu o întreprindere de asigurare. 
Intermedierea produselor de asigurare 
este în beneficiul consumatorilor dacă 
aceasta se realizează prin diverse canale 
și intermediari a căror cooperare cu 
întreprinderile de asigurare ia diferite 
forme și cu condiția ca aceștia să aplice 
norme similare de protecție a 
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consumatorilor. Statele membre ar trebui 
să țină seama de acest aspect la punerea 
în aplicare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 200
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Următoarele părți ale capitolului VI din 
prezenta directivă nu se aplică 
intermediarilor de asigurări și 
întreprinderilor de asigurare dacă acestea 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări în materie de produse de 
asigurare cu componentă investițională:
(a) articolul 15;
(b) articolul 16 litera (a) 
punctele (i), (ii), (iii) și (iv);
(c) articolul 16 litera (b) punctele (i), (ii) 
și (iii);
(d) articolul 17 alineatul (1) 
literele (c), (d), (e), (f) și (g);
(e) articolul 17 alineatele (2), (3), (4) 
și (5);
(f) articolul 18;
Intermediarii de asigurări și 
întreprinderile de asigurare care 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări în materie de produse de 
asigurare cu componentă investițională ar 
trebui, în schimb, să respecte cerințele 
prevăzute de următoarele dispoziții ale 
Directivei [2004/39/CE*], după caz, 
pentru a reflecta particularitățile 
activității de asigurare:
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(a) articolul 16 alineatul (3);
(b) articolele 23, 24 și 25.
AEAPO și AEVMP elaborează orientări 
cu privire la modul în care aceste 
dispoziții ar trebui să se aplice 
întreprinderilor care desfășoară atât 
activități de asigurare cu componentă 
investițională, cât și activități de investiții 
în temeiul Directivei [2004/39/CE*] și al 
dispozițiilor asociate din 
Directiva [2006/73/CE*].

Or. en

Justificare

Textul actual al MiFID II propus de Parlament aplică norme de conduită profesională 
produselor de asigurare cu componentă investițională. În linii mari, acestea sunt aceleași 
norme care se aplică produselor de asigurare cu componentă investițională de la 
articolele 22-25 din IMD II. Nu există motive pentru ca normele să fie prevăzute de două acte 
legislative, iar prezentul amendament precizează dispozițiile prevăzute de MiFID care se 
aplică produselor de asigurare cu componentă investițională și dispozițiile prevăzute de 
IMD II care nu se aplică.

Amendamentul 201
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „intermediere de asigurări” înseamnă 
orice activitate care constă în consultanță 
sau propunerea unor contracte de asigurare 
sau în desfășurarea altor acțiuni 
pregătitoare în vederea finalizării unor 
astfel de contracte, în încheierea unor astfel 
de contracte sau în asistență la gestionarea 
sau derularea unor astfel de contracte, în 
special în cazul unei solicitări de daune , 
precum și activitatea de gestionare, cu 
titlu profesional, a solicitărilor de daune 
și activitatea de compensare a daunelor .
Aceste activități sunt considerate, de 

3. „intermediere de asigurări” înseamnă 
orice activitate, desfășurată în schimbul 
unei remunerații, care constă în 
consultanță sau propunerea unor contracte 
de asigurare sau în desfășurarea altor 
acțiuni premergătoare finalizării unor 
astfel de contracte, în încheierea unor astfel 
de contracte sau în asistență la gestionarea 
sau derularea unor astfel de contracte, în 
special în cazul unei solicitări de daune în 
ceea ce privește distribuirea produselor de 
asigurare.
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asemenea, intermediere de asigurări, în 
cazul în care sunt realizate de o 
întreprindere de asigurare fără 
intervenția unui intermediar de asigurări.

Or. en

Amendamentul 202
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „intermediere de asigurări” înseamnă 
orice activitate care constă în consultanță 
sau propunerea unor contracte de asigurare 
sau în desfășurarea altor acțiuni 
pregătitoare în vederea finalizării unor 
astfel de contracte, în încheierea unor astfel 
de contracte sau în asistență la gestionarea 
sau derularea unor astfel de contracte, în 
special în cazul unei solicitări de daune , 
precum și activitatea de gestionare, cu 
titlu profesional, a solicitărilor de daune 
și activitatea de compensare a daunelor .
Aceste activități sunt considerate, de 
asemenea, intermediere de asigurări, în 
cazul în care sunt realizate de o 
întreprindere de asigurare fără intervenția 
unui intermediar de asigurări.

3. „intermediere de asigurări” înseamnă 
orice activitate care constă în consultanță 
sau propunerea unor contracte de asigurare 
sau în desfășurarea altor acțiuni 
premergătoare finalizării unor astfel de 
contracte, în încheierea unor astfel de 
contracte sau în asistență la gestionarea sau 
derularea unor astfel de contracte, în 
special în cazul unei solicitări de daune.
Aceste activități sunt considerate activități 
de consultanță, propunere sau realizare a 
unei alte lucrări premergătoare încheierii 
de contracte de asigurare sau activități de 
încheiere de astfel de contracte și sunt, de 
asemenea, considerate activități de
intermediere de asigurări, în cazul în care 
sunt realizate de un angajat al unei 
întreprinderi de asigurare aflat în contact 
direct cu clientul, fără intervenția unui 
intermediar de asigurări.

Or. en

Amendamentul 203
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „intermediere de asigurări” înseamnă 
orice activitate care constă în consultanță 
sau propunerea unor contracte de asigurare 
sau în desfășurarea altor acțiuni 
pregătitoare în vederea finalizării unor 
astfel de contracte, în încheierea unor 
astfel de contracte sau în asistență la 
gestionarea sau derularea unor astfel de 
contracte, în special în cazul unei solicitări 
de daune , precum și activitatea de 
gestionare, cu titlu profesional, a 
solicitărilor de daune și activitatea de 
compensare a daunelor . Aceste activități
sunt considerate, de asemenea,
intermediere de asigurări, în cazul în care 
sunt realizate de o întreprindere de 
asigurare fără intervenția unui intermediar 
de asigurări. 

3. „intermediere de asigurări” înseamnă 
orice activitate care constă în consultanță 
sau propunerea unor contracte de asigurare 
sau în desfășurarea altor acțiuni 
premergătoare finalizării unor polițe de 
asigurare, în încheierea unor astfel de 
contracte sau în asistență la gestionarea sau 
derularea unor astfel de contracte, în 
special în cazul unei solicitări de daune.
Activitățile de consultanță, propunere sau 
încheiere a unor contracte de asigurare
sunt considerate intermediere de asigurări 
și în cazul în care sunt realizate de un 
angajat al unei întreprinderi de asigurare 
aflat în contact direct cu un client, fără 
intervenția unui intermediar de asigurări.

Or. en

Justificare

IMD II reglementează profesia de intermediar de asigurări, precum și normele de conduită 
profesională pentru vânzarea de produse de asigurare. IMD II nu are nicio relevanță pentru 
activitățile interne desfășurate de angajații unei întreprinderi de asigurare în ceea ce privește 
pregătirea documentelor, calculul primelor, gestionarea solicitărilor de daune etc. 
Amendamentul clarifică faptul că aceste activități nu intră în domeniul de aplicare a IMD II.

Amendamentul 204
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „intermediere de asigurări” înseamnă 
orice activitate care constă în consultanță 
sau propunerea unor contracte de asigurare 
sau în desfășurarea altor acțiuni 
pregătitoare în vederea finalizării unor 
astfel de contracte, în încheierea unor astfel 

3. intermediere de asigurări” înseamnă 
orice activitate care constă în consultanță 
sau propunerea unor contracte de asigurare 
sau în desfășurarea altor acțiuni 
premergătoare finalizării unor astfel de 
contracte, în încheierea unor astfel de 
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de contracte sau în asistență la gestionarea 
sau derularea unor astfel de contracte, în 
special în cazul unei solicitări de daune , 
precum și activitatea de gestionare, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune și 
activitatea de compensare a daunelor . 
Aceste activități sunt considerate, de 
asemenea, intermediere de asigurări, în 
cazul în care sunt realizate de o 
întreprindere de asigurare fără intervenția 
unui intermediar de asigurări. 

contracte sau în asistență la gestionarea sau 
derularea unor astfel de contracte, în 
special în cazul unei solicitări de daune, 
precum și activitatea de gestionare, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune și 
activitatea de compensare a daunelor, 
inclusiv site-urile internet ce propun 
comparații de preț și de produse în cazul 
în care clientul are posibilitatea de a 
încheia în mod direct un contract de 
asigurare la finalizarea procesului prin 
utilizarea unui site internet sau prin 
încheierea directă a contractului de 
asigurare cu o întreprindere de asigurare 
sau cu un alt intermediar de asigurări. 
Aceste activități sunt considerate, de 
asemenea, intermediere de asigurări, în 
cazul în care sunt realizate de o 
întreprindere de asigurare fără intervenția 
unui intermediar de asigurări.

Or. en

Amendamentul 205
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „intermediere de asigurări” înseamnă 
orice activitate care constă în consultanță 
sau propunerea unor contracte de asigurare 
sau în desfășurarea altor acțiuni 
pregătitoare în vederea finalizării unor 
astfel de contracte, în încheierea unor astfel 
de contracte sau în asistență la gestionarea
sau derularea unor astfel de contracte, în 
special în cazul unei solicitări de daune , 
precum și activitatea de gestionare, cu 
titlu profesional, a solicitărilor de daune 
și activitatea de compensare a daunelor . 
Aceste activități sunt considerate, de 
asemenea, intermediere de asigurări, în 
cazul în care sunt realizate de o 

3. „intermediere de asigurări” înseamnă 
orice activitate care constă în consultanță 
sau propunerea unor contracte de asigurare 
sau în desfășurarea altor acțiuni 
premergătoare finalizării unor astfel de 
contracte, în încheierea unor astfel de 
contracte sau în asistență la gestionarea sau 
derularea unor astfel de contracte, în 
special în cazul unei solicitări de daune. 
Aceste activități sunt considerate, de 
asemenea, intermediere de asigurări, în 
cazul în care sunt realizate de o 
întreprindere de asigurare fără intervenția 
unui intermediar de asigurări.
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întreprindere de asigurare fără intervenția 
unui intermediar de asigurări.

Or. en

Amendamentul 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „intermediere de asigurări” înseamnă 
orice activitate care constă în consultanță 
sau propunerea unor contracte de asigurare 
sau în desfășurarea altor acțiuni 
pregătitoare în vederea finalizării unor 
astfel de contracte, în încheierea unor astfel 
de contracte sau în asistență la gestionarea 
sau derularea unor astfel de contracte, în 
special în cazul unei solicitări de daune , 
precum și activitatea de gestionare, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune și 
activitatea de compensare a daunelor . 
Aceste activități sunt considerate, de 
asemenea, intermediere de asigurări, în 
cazul în care sunt realizate de o 
întreprindere de asigurare fără intervenția 
unui intermediar de asigurări.

3. „intermediere de asigurări” înseamnă 
orice activitate care constă în consultanță 
sau propunerea unor contracte de asigurare 
sau în desfășurarea altor acțiuni 
premergătoare finalizării unor astfel de 
contracte, în încheierea unor astfel de 
contracte sau în asistență la gestionarea sau 
derularea unor astfel de contracte, în 
special în cazul unei solicitări de daune, 
precum și activitatea de gestionare, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune și 
activitatea de compensare a daunelor, 
inclusiv site-urile internet ce propun 
comparații de preț. Aceste activități sunt 
considerate, de asemenea, intermediere de 
asigurări, în cazul în care sunt realizate de 
o întreprindere de asigurare fără intervenția 
unui intermediar de asigurări.

Or. en

Amendamentul 207
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizarea ocazională de informații unui 
client în contextul unei alte activități 

(a) furnizarea ocazională de informații unui 
client în contextul unei alte activități 
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profesionale, dacă furnizorul nu trece 
ulterior la acordarea de asistență unui client 
în vederea încheierii sau derulării unui 
contract de asigurare;

profesionale, dacă furnizorul nu trece 
ulterior la acordarea de asistență unui client 
în vederea încheierii sau derulării unui 
contract de asigurare, gestionarea, cu titlu 
profesional, a solicitărilor unei 
întreprinderi de asigurare, compensarea 
daunelor și evaluarea solicitărilor de 
daune de către un expert;

Or. en

Amendamentul 208
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „produs de asigurare cu componentă 
investițională” înseamnă un contract de 
asigurare care ar putea să fie clasificat, de 
asemenea, drept „produs de investiție”
astfel cum este definit la articolul 2 litera 
(a) din [Regulamentul privind documentele 
cu informații cheie referitoare la produsele 
de investiții (Regulamentul PRIPs)];

4. „produs de asigurare cu componentă 
investițională” înseamnă un contract de 
asigurare pentru care se solicită un 
document cu informații cheie (KID),
astfel cum este definit în [Regulamentul 
privind documentele cu informații cheie 
referitoare la produsele de investiții 
(Regulamentul PRIPs)];

Or. de

Amendamentul 209
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „produs de asigurare cu componentă 
investițională” înseamnă un contract de 
asigurare care ar putea să fie clasificat, de 
asemenea, drept „produs de investiție” 
astfel cum este definit la articolul 2 litera 
(a) din [Regulamentul privind documentele 

4. „produs de asigurare cu componentă 
investițională” înseamnă un contract de 
asigurare care ar putea să fie clasificat, de 
asemenea, drept „produs de investiție” 
astfel cum este definit la articolul 2 
litera (a) din [Regulamentul privind 
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cu informații cheie referitoare la produsele 
de investiții (Regulamentul PRIPs)];

documentele cu informații cheie referitoare 
la produsele de investiții (Regulamentul 
PRIPs)], cu excepția celor definite la 
articolul 2 literele (e) și (f) din 
Regulamentul PRIPs în ceea ce privește 
sistemele de pensii ocupaționale și 
produsele de pensii pentru care legislația 
națională impune plata unei contribuții 
financiare de către angajator și în cazul 
în care angajatul nu are de ales în ceea ce 
privește furnizorul de produse de pensii;

Or. en

Amendamentul 210
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „produs de asigurare cu componentă 
investițională” înseamnă un contract de 
asigurare care ar putea să fie clasificat, de 
asemenea, drept „produs de investiție” 
astfel cum este definit la articolul 2 litera 
(a) din [Regulamentul privind documentele 
cu informații cheie referitoare la produsele 
de investiții (Regulamentul PRIPs)];

4. „produs de asigurare cu componentă 
investițională” înseamnă un contract de 
asigurare care ar putea să fie clasificat, de 
asemenea, drept „produs de investiție” 
astfel cum este definit la articolul 4 
litera (a), cu excepția produselor descrise 
la articolul 2 din [Regulamentul privind 
documentele cu informații cheie referitoare 
la produsele de investiții (Regulamentul 
PRIPs)];

Or. en

Justificare

În definiție ar trebui să se precizeze dacă pensiile ocupaționale (IORP) ar trebui incluse sau 
nu. Ar trebui să se realizeze alinierea la propunerile Parlamentului European referitoare la 
PRIPs.

Amendamentul 211
Ildikó Gáll-Pelcz
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „intermediar de asigurări” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică , alta 
decât o întreprindere de asigurare, ce 
inițiază sau desfășoară, în schimbul unei 
remunerații, activități de intermediere de 
asigurări;

5. „intermediar de asigurări” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică, cu 
excepția unei întreprinderi de asigurare 
care desfășoară o activitate de asigurare 
independentă, ce inițiază sau desfășoară, în 
schimbul unei remunerații, activități de 
intermediere de asigurări;

Or. en

Justificare

The direct selling activity of an insurance undertaking should be outside of the definition of 
insurance mediation. This is not an insurance mediation activity. The direct selling of the own 
insurance products is a basic activity of an insurance undertaking. Only those cases when the 
insurance undertaking sells insurance product of another insurer could be insurance 
mediation activity. According to this definition there is no difference between direct selling 
and mediation activity (selling products of another insurer). The direct selling activity of an 
insurance undertaking should be outside of the definition of insurance mediation.

Amendamentul 212
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „intermediar de asigurări” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică , alta 
decât o întreprindere de asigurare, ce 
inițiază sau desfășoară, în schimbul unei 
remunerații, activități de intermediere de 
asigurări;

5. „intermediar de reasigurări” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică, alta decât 
o întreprindere de asigurare și angajații 
săi, ce inițiază sau desfășoară, în schimbul 
unei remunerații, activități de intermediere 
de asigurări;

Or. de

Justificare

Clarificare ce trebuie lecturată împreună cu articolul 3 alineatul (1).
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Amendamentul 213
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „intermediar de asigurări” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică , alta 
decât o întreprindere de asigurare, ce 
inițiază sau desfășoară, în schimbul unei 
remunerații, activități de intermediere de 
asigurări;

5. „intermediar de asigurări” înseamnă 
orice persoană fizică sau juridică, alta decât 
o întreprindere de asigurare și alta decât 
un angajat al acesteia, ce inițiază sau 
desfășoară, în schimbul unei remunerații, 
activități de intermediere de asigurări;

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul 32 depus de raportor, angajații întreprinderilor de 
asigurare ar trebui, de asemenea, să fie menționați la acest punct, deoarece aceștia nu 
desfășoară activități de intermediere de asigurări între întreprinderea de asigurări și client.

Amendamentul 214
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „intermediere de reasigurări” înseamnă 
orice activitate care constă în consultanță 
sau propunerea unor contracte de 
reasigurare sau în desfășurarea altor acțiuni 
pregătitoare în vederea finalizării unor 
astfel de contracte, în încheierea unor astfel 
de contracte sau în asistență la gestionarea 
sau derularea unor astfel de contracte, în 
special în caz de solicitare de daune , 
precum și activitatea de gestionare, cu 
titlu profesional, a solicitărilor de daune 
și activitatea de compensare a daunelor.
Aceste activități sunt considerate 

6. „intermediere de reasigurări” înseamnă 
orice activitate, desfășurată în schimbul 
unei remunerații, care constă în 
consultanță sau propunerea unor contracte 
de reasigurare sau în desfășurarea altor 
acțiuni premergătoare finalizării unor 
astfel de contracte, în încheierea unor astfel 
de contracte sau în asistență la gestionarea 
sau derularea unor astfel de contracte, în 
special în caz de solicitare de daune.
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intermediere de reasigurări, de asemenea, 
în cazul în care sunt realizate de o 
întreprindere de reasigurare fără 
intervenția unui intermediar de asigurări.

Or. en

Amendamentul 215
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizarea ocazională de informații în 
contextul unei alte activități profesionale, 
cu condiția ca scopul activității respective 
să nu fie acordarea de asistență unui client 
în vederea încheierii sau derulării unui 
contract de reasigurare;

(a) furnizarea ocazională de informații în 
contextul unei alte activități profesionale, 
cu condiția ca scopul activității respective 
să nu fie acordarea de asistență unui client 
în vederea încheierii sau derulării unui 
contract de reasigurare, gestionarea, cu 
titlu profesional, a solicitărilor de daune 
ale unei întreprinderi de reasigurare, 
compensarea daunelor și evaluarea de 
către un expert a solicitărilor de daune;

Or. en

Amendamentul 216
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „intermediar de asigurări legat” 
înseamnă orice persoană care desfășoară 
activități de intermediere de asigurări 
pentru una sau mai multe întreprinderi de 
asigurare sau intermediari de asigurări și 
în numele acesteia/acestora; această 
persoană acționează sub răspunderea 
totală a acelor întreprinderi de 

eliminat
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asigurare sau intermediari de asigurări, 
cu condiția ca intermediarii de asigurări 
sub răspunderea cărora acționează 
persoana respectivă să nu acționeze ei 
înșiși sub răspunderea unei alte 
întreprinderi de asigurare sau a unui alt 
intermediar de asigurări ;

Or. en

Amendamentul 217
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „intermediar de asigurări legat” 
înseamnă orice persoană care desfășoară 
activități de intermediere de asigurări 
pentru una sau mai multe întreprinderi de 
asigurare sau intermediari de asigurări și 
în numele acesteia/acestora; această 
persoană acționează sub răspunderea totală 
a acelor întreprinderi de asigurare sau 
intermediari de asigurări, cu condiția ca 
intermediarii de asigurări sub 
răspunderea cărora acționează persoana 
respectivă să nu acționeze ei înșiși sub 
răspunderea unei alte întreprinderi de 
asigurare sau a unui alt intermediar de 
asigurări ;

8. „intermediar de asigurări legat” 
înseamnă orice persoană care desfășoară 
activități de intermediere de asigurări 
pentru una sau mai multe întreprinderi de 
asigurare și în numele acesteia/acestora, în 
cazul produselor de asigurare care nu se 
află în concurență, și care acționează sub 
răspunderea totală a acelor întreprinderi de 
asigurare pentru produsele fiecăreia în 
parte;

Or. en

Amendamentul 218
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „intermediar de asigurări legat” 
înseamnă orice persoană care desfășoară 
activități de intermediere de asigurări 
pentru una sau mai multe întreprinderi de 
asigurare sau intermediari de asigurări și în 
numele acesteia/acestora; această persoană 
acționează sub răspunderea totală a acelor 
întreprinderi de asigurare sau intermediari 
de asigurări, cu condiția ca intermediarii de 
asigurări sub răspunderea cărora acționează 
persoana respectivă să nu acționeze ei 
înșiși sub răspunderea unei alte 
întreprinderi de asigurare sau a unui alt 
intermediar de asigurări ;

8. „intermediar de asigurări legat” 
înseamnă orice persoană care desfășoară 
activități de intermediere de asigurări, în 
cazul produselor de asigurare care nu se 
află în concurență, pentru una sau mai 
multe întreprinderi de asigurare sau 
intermediari de asigurări și în numele 
acesteia/acestora, dar care nu colectează 
prime și nici sume destinate clienților; 
această persoană acționează sub 
răspunderea totală a acelor întreprinderi de 
asigurare sau intermediari de asigurări, cu 
condiția ca intermediarii de asigurări sub 
răspunderea cărora acționează persoana 
respectivă să nu acționeze ei înșiși sub 
răspunderea unei alte întreprinderi de 
asigurare sau a unui alt intermediar de 
asigurări;

Orice persoană care desfășoară activități 
de intermediere de asigurări pe lângă 
activitatea sa profesională principală este, 
de asemenea, considerată un intermediar 
de asigurări legat care acționează sub 
răspunderea uneia sau mai multor 
întreprinderi de asigurare pentru 
produsele fiecărei întreprinderi, în cazul 
în care asigurarea este complementară 
bunurilor sau serviciilor furnizate în 
cadrul acelei activități profesionale 
principale;

Or. de

Amendamentul 219
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „intermediar de asigurări legat” 
înseamnă orice persoană care desfășoară 

8. „intermediar de asigurări legat” 
înseamnă orice persoană care desfășoară 
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activități de intermediere de asigurări 
pentru una sau mai multe întreprinderi de 
asigurare sau intermediari de asigurări și 
în numele acesteia/acestora; această 
persoană acționează sub răspunderea totală 
a acelor întreprinderi de asigurare sau 
intermediari de asigurări, cu condiția ca 
intermediarii de asigurări sub răspunderea 
cărora acționează persoana respectivă să 
nu acționeze ei înșiși sub răspunderea unei 
alte întreprinderi de asigurare sau a unui alt 
intermediar de asigurări ;

activități de intermediere de asigurări 
pentru una sau mai multe întreprinderi de 
asigurare sau pentru un intermediar de 
asigurări înregistrat și în numele 
acesteia/acestora, în cazul produselor de 
asigurare care nu se află în concurență, și 
care nu percepe nici prime, nici sume 
destinate clienților; această persoană 
acționează sub răspunderea totală a acelor 
întreprinderi de asigurare sau a acelui 
intermediar de asigurări înregistrat pentru 
produsele fiecăreia/fiecăruia în parte, cu 
condiția ca intermediarul de asigurări 
înregistrat sub răspunderea căruia
acționează persoana respectivă să nu 
acționeze el însuși sub răspunderea unei 
alte întreprinderi de asigurare sau a unui alt 
intermediar de asigurări;

Orice persoană care desfășoară activități 
de intermediere de asigurări pe lângă 
activitatea sa profesională principală este, 
de asemenea, considerată un intermediar 
de asigurări legat care acționează sub 
răspunderea uneia sau a mai multor 
întreprinderi de asigurare sau a unui 
intermediar de asigurări înregistrat, în 
cazul în care asigurarea este 
complementară bunurilor sau serviciilor 
furnizate în cadrul acelei activități 
profesionale principale și în cazul în care 
persoana nu colectează prime sau sume 
destinate clienților;

Or. en

Justificare

Pentru a evita costuri inutile, revizuirea ar trebui să modifice cerințele numai dacă este 
necesar. În evaluarea impactului realizată de Comisie nu se face trimitere la problemele 
legate de conceptul de „intermediar de asigurări legat”. La eliminarea articolului 4 referitor 
la „declararea intermediarilor de asigurări” este necesar să se reintroducă acest paragraf 
pentru a acoperi activitățile auxiliare. Este în interesul consumatorilor să existe claritate.

Amendamentul 220
Sven Giegold
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „consultanță” înseamnă furnizarea unei
recomandări pentru un client, fie la 
cererea sa, fie la inițiativa întreprinderii de 
asigurare sau a intermediarului de 
asigurări;

9. „consultanță” înseamnă consilierea unui 
client existent sau potențial cu privire la 
un produs de asigurare care se bazează pe 
recomandări personale, fie la cererea 
acestuia, fie la inițiativa întreprinderii de 
asigurare sau a intermediarului de 
asigurări, inclusiv cu privire la durata 
contractului;

Or. en

Justificare

Acest amendament oferă mai multă claritate definiției consultanței. În plus, acesta vizează să 
consolideze consultanța în materie de asigurări la un preț unitar, fără plata de comisioane. 
Acest amendament se bazează pe contribuțiile aduse de AEAPO și BDV, organizație germană 
a consumatorilor.

Amendamentul 221
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „consultanță” înseamnă furnizarea unei 
recomandări pentru un client, fie la cererea 
sa, fie la inițiativa întreprinderii de 
asigurare sau a intermediarului de 
asigurări;

9. „consultanță” înseamnă furnizarea unei 
recomandări personale adaptate pentru un 
client, fie la cererea sa, fie la inițiativa 
întreprinderii de asigurare sau a 
intermediarului de asigurări; consultanța 
ar trebui să fie considerată un serviciu 
separat, care diferă de furnizarea de 
informații și explicații cu privire la 
produse;

Or. en

Justificare

Consultanța ar trebui să însemne furnizarea unei recomandări adaptate pentru un singur 
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client, pentru unul sau mai multe produse specifice. Definiția trebuie să fie aliniată la același 
termen din MiFID și din Directiva privind creditele ipotecare.

Amendamentul 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „consultanță” înseamnă furnizarea unei 
recomandări pentru un client, fie la cererea 
sa, fie la inițiativa întreprinderii de 
asigurare sau a intermediarului de 
asigurări;

9. „consultanță” înseamnă furnizarea unei 
recomandări personale pentru un client, fie 
la cererea sa, fie la inițiativa întreprinderii 
de asigurare sau a intermediarului de 
asigurări;

Or. en

Amendamentul 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „comision contingent” înseamnă o 
remunerație sub formă de comision în 
cazul căreia suma de plată se bazează pe 
atingerea țintelor convenite în materie de 
contracte aduse de intermediar 
respectivului asigurător;

10. „comision contingent” înseamnă o 
remunerație sub formă de comision în 
cazul căreia suma de plată se bazează pe 
atingerea țintelor în materie de produse 
sau vânzări legate de activitățile 
desfășurate de intermediar împreună cu 
respectivul asigurător;

Or. en

Amendamentul 224
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „comision contingent” înseamnă o 
remunerație sub formă de comision în 
cazul căreia suma de plată se bazează pe 
atingerea țintelor convenite în materie de 
contracte aduse de intermediar 
respectivului asigurător;

10. „comision contingent” înseamnă o 
remunerație sub formă de comision în 
cazul căreia suma de plată se bazează pe 
atingerea oricăror ținte convenite în 
materie de activități desfășurate de 
intermediar cu respectivul asigurător;

Or. en

Justificare

Commissions can be generated not only by achieving targets related to the business placed 
but also by the number of claims from the clients of the intermediary. The definition of 
contingent commission should include all elements that can influence this kind of
remuneration. Some bank-insurance groups calculate their commissions on the base of cross-
selling practices: e.g. the amount of commissions on mortgages differs depending if a death 
insurance is also sold to the same customer. This kind of practice encourages the 
intermediary to sell several products at the same time, even if the client does not need all of 
them, or could find a more attractive death insurance from another supplier. This amendment 
is based on a proposal from BEUC.

Amendamentul 225
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care intermediarul este o 
persoană fizică, statul membru în care 
acesta are domiciliul;

(a) în cazul în care intermediarul este o 
persoană fizică, statul membru în care 
acesta își are sediul central și în care își 
desfășoară activitatea;

Or. en

Amendamentul 226
Ashley Fox
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „practici de vânzare încrucișată” 
înseamnă oferirea unui serviciu sau 
produs de asigurare împreună cu un alt 
serviciu sau produs ca parte a unui pachet 
sau ca o condiție de obținere a unui alt 
contract sau pachet;

eliminat

Or. en

Amendamentul 227
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „practici de vânzare încrucișată” 
înseamnă oferirea unui serviciu sau 
produs de asigurare împreună cu un alt 
serviciu sau produs ca parte a unui pachet 
sau ca o condiție de obținere a unui alt 
contract sau pachet;

eliminat

Or. en

Amendamentul 228
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „legături strânse” înseamnă o situație 
de genul celei menționate la articolul 4 
alineatul (31) din Directiva [MiFID II];

16. „legături strânse” înseamnă o situație 
de genul celei menționate la articolul 13 
punctul 17 din Directiva 2009/138/CE;

Or. en
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Justificare

Întrucât IMD II este o directivă în materie de asigurări, ar fi mai oportun să se facă trimitere 
la o altă directivă în materie de asigurări pentru o aplicare consecventă în sectorul 
asigurărilor.

Amendamentul 229
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „remunerație” înseamnă orice
comision, onorariu, taxă sau alt tip de 
plată, inclusiv beneficiile economice de 
orice natură, oferite sau date în legătură cu 
activitățile de intermediere de asigurări.

18. „remunerație” înseamnă beneficii 
economice de orice natură, inclusiv un 
comision, onorariu, taxă sau alt tip de 
plată, oferite sau date în legătură cu 
activitățile de intermediere de asigurări.

Or. en

Amendamentul 230
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „remunerație” înseamnă orice 
comision, onorariu, taxă sau alt tip de 
plată, inclusiv beneficiile economice de 
orice natură, oferite sau date în legătură cu 
activitățile de intermediere de asigurări.

18. „remunerație” înseamnă orice 
comision, onorariu, taxă sau orice alt tip de 
plată, inclusiv beneficiile economice 
directe sau indirecte de orice natură, 
oferite sau date în legătură cu activitățile de 
intermediere de asigurări.

Or. en

Amendamentul 231
Peter Simon, Udo Bullmann
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „remunerație” înseamnă orice 
comision, onorariu, taxă sau alt tip de 
plată, inclusiv beneficiile economice de 
orice natură, oferite sau date în legătură cu 
activitățile de intermediere de asigurări.

18. „remunerație” înseamnă orice 
comision, onorariu, taxă sau alt tip de 
plată, inclusiv beneficiile economice și 
beneficiile pecuniare de orice natură și 
orice alte stimulente, oferite sau date în 
legătură cu activitățile de intermediere de 
asigurări.

Or. de

Amendamentul 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „remunerație” înseamnă orice 
comision, onorariu, taxă sau alt tip de 
plată, inclusiv beneficiile economice de 
orice natură, oferite sau date în legătură cu 
activitățile de intermediere de asigurări.

18. „remunerație” înseamnă orice 
comision, onorariu, taxă sau alt tip de 
plată, inclusiv beneficiile economice sau 
stimulente de orice natură, oferite, plătite
sau date în legătură cu activitățile de 
intermediere de asigurări.

Or. en

Amendamentul 233
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „practică de legare” înseamnă 
oferirea unuia sau mai multor servicii 
auxiliare împreună cu un serviciu sau 

eliminat
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produs de asigurare în cadrul unui 
pachet, atunci când produsul sau serviciul 
de asigurare nu este pus la dispoziția 
clientului separat.

Or. en

Amendamentul 234
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „practică de legare” înseamnă oferirea 
unuia sau mai multor servicii auxiliare 
împreună cu un serviciu sau produs de 
asigurare în cadrul unui pachet, atunci când 
produsul sau serviciul de asigurare nu este 
pus la dispoziția clientului separat.

19. „practică de legare” înseamnă o 
solicitare adresată consumatorului de a 
achiziționa unul sau mai multe produse 
sau servicii financiare specifice împreună 
cu un serviciu sau produs de asigurare în 
cadrul unui pachet, atunci când produsul 
sau serviciul de asigurare nu este pus la 
dispoziția consumatorului separat. Practica 
de legare nu se referă la oferirea 
opțională a unuia sau a mai multor 
produse de asigurare ca parte a unui 
pachet în care produsul principal nu este 
un serviciu de asigurare.

Or. en

Amendamentul 235
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „practică de legare” înseamnă oferirea
unuia sau mai multor servicii auxiliare 
împreună cu un serviciu sau produs de 
asigurare în cadrul unui pachet, atunci 
când produsul sau serviciul de asigurare

19. „practică de legare” înseamnă punerea 
la dispoziția unui consumator a unuia sau 
a mai multor servicii sau produse 
financiare auxiliare împreună cu un 
serviciu sau produs financiar principal în 
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nu este pus la dispoziția clientului separat. cadrul unui pachet care include cel puțin 
un serviciu sau un produs de asigurare și 
atunci când produsul sau serviciul
financiar principal nu este pus la 
dispoziția consumatorului separat.

Or. en

Amendamentul 236
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „practică de legare” înseamnă oferirea 
unuia sau mai multor servicii auxiliare 
împreună cu un serviciu sau produs de 
asigurare în cadrul unui pachet, atunci când 
produsul sau serviciul de asigurare nu este 
pus la dispoziția clientului separat.

19. „practică de legare” înseamnă oferirea:

– a două sau a mai multor servicii sau 
produse de asigurare în cadrul unui 
pachet, atunci când aceste produse sau 
servicii de asigurare nu sunt puse la 
dispoziția consumatorului separat; sau
– a unuia sau a mai multor servicii 
auxiliare împreună cu un serviciu sau 
produs de asigurare în cadrul unui pachet, 
atunci când produsul sau serviciul de 
asigurare nu este pus la dispoziția 
consumatorului separat.

Or. en

Justificare

Tying and bundling are addressed by the Commission proposal only when other services than 
insurances are offered together with an insurance service and not when two or more 
insurance services are sold together. Tying two or more insurance services should be 
prohibited An insurance service should be available for consumers without making it 
compulsory to subscribe to another. E.g.: home insurances in France, called “Multirisque 
Habitation” always include family civil liability insurance: both products should be offered 
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separately as they do not form an objective set. This is the same in many countries where 
death insurance for mortgage credit is sold together with home insurance while there is no 
objective necessity to sell them together, and certainly not by the same intermediary. More 
and more insurances are proposed as packages to consumers. Some insurance undertakings 
propose an overall contract with all usual protections (car, home, civil liability) payable with 
a monthly direct debit. Those practices restrict competition in the insurance market making it 
difficult for consumers to shop around and preventing smaller insurance providers to enter 
the market or develop new products. The amendment is based on a proposal from BEUC.

Amendamentul 237
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „practică de legare” înseamnă oferirea 
unuia sau mai multor servicii auxiliare 
împreună cu un serviciu sau produs de 
asigurare în cadrul unui pachet, atunci când 
produsul sau serviciul de asigurare nu este 
pus la dispoziția clientului separat.

19. „practică de legare” înseamnă oferirea 
unuia sau mai multor servicii auxiliare 
împreună cu un serviciu sau produs de 
asigurare în cadrul unui pachet, atunci când 
produsul sau serviciul de asigurare nu este 
pus la dispoziția clientului separat.

Nu constituie practică de legare: oferirea 
voluntară a unui produs de asigurare pe 
lângă un serviciu financiar, cu condiția 
ca produsul de asigurare să fie utilizat 
numai pentru a oferi clientului o 
asigurare de viață sau o asigurare 
împotriva pierderii locului de muncă, în 
contextul unui produs financiar, de 
economii sau de pensie; 

Or. de

Justificare

În contextul împrumuturilor sau al produselor financiare, eliminarea posibilității de a oferi 
acoperire în caz de deces sau în cazul pierderii locului de muncă ar fi contrară principiilor 
sociale. În plus, acest lucru ar putea conduce la o creștere a costurilor bunăstării.

Amendamentul 238
Ashley Fox
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. „practică de grupare” înseamnă 
oferirea unuia sau mai multor servicii 
auxiliare împreună cu un serviciu sau 
produs de asigurare în cadrul unui 
pachet, atunci când produsul sau serviciul 
de asigurare este pus la dispoziția 
clientului și separat, însă nu neapărat cu 
aceleași clauze sau în aceleași condiții ca 
cele oferite la pachet, alături de serviciile 
auxiliare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 239
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. „practică de grupare” înseamnă 
oferirea unuia sau mai multor servicii 
auxiliare împreună cu un serviciu sau 
produs de asigurare în cadrul unui pachet, 
atunci când produsul sau serviciul de 
asigurare este pus la dispoziția clientului și 
separat, însă nu neapărat cu aceleași clauze 
sau în aceleași condiții ca cele oferite la 
pachet, alături de serviciile auxiliare.

20. „practică de grupare” înseamnă 
punerea la dispoziția unui consumator a
unuia sau a mai multor servicii sau 
produse financiare auxiliare împreună cu 
un serviciu sau produs financiar principal
în cadrul unui pachet care include cel 
puțin un serviciu sau un produs de 
asigurare și atunci când produsul sau 
serviciul financiar principal este pus la 
dispoziția consumatorului și separat, însă 
nu neapărat cu aceleași clauze sau în 
aceleași condiții ca cele oferite la pachet, 
alături de serviciile auxiliare.

Or. en

Amendamentul 240
Olle Schmidt
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. „practică de grupare” înseamnă oferirea 
unuia sau mai multor servicii auxiliare
împreună cu un serviciu sau produs de 
asigurare în cadrul unui pachet, atunci când 
produsul sau serviciul de asigurare este pus 
la dispoziția clientului și separat, însă nu 
neapărat cu aceleași clauze sau în aceleași 
condiții ca cele oferite la pachet, alături de 
serviciile auxiliare.

20. „practică de grupare” înseamnă oferirea 
unuia sau mai multor produse sau servicii
financiare împreună cu un serviciu sau 
produs de asigurare în cadrul unui pachet, 
atunci când produsul sau serviciul de 
asigurare este pus la dispoziția 
consumatorului și separat, însă nu neapărat 
cu aceleași clauze sau în aceleași condiții 
ca cele oferite la pachet, alături de alte 
produse sau servicii.

Or. en

Amendamentul 241
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

20a. în sensul articolului 31a din prezenta 
directivă, „anumite activități financiare” 
înseamnă orice activitate desfășurată în 
orice etapă a întregului ciclu de creare a 
unui instrument de la proiectarea acestuia 
la vânzarea sa ulterioară, inclusiv 
angajamentele asumate de emitentul 
respectivului instrument și obligațiile care 
îi revin acestuia.

Or. en

Amendamentul 242
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

20b. în sensul articolului 31a din prezenta 
directivă, „instrument” înseamnă un 
produs de asigurare sau de pensie care 
intră în domeniile de competență ale 
AEAPO, astfel cum se prevede în 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 243
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

20a. „client profesionist” înseamnă un 
client care îndeplinește criteriile prevăzute 
în anexa I.

Or. en

Amendamentul 244
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

20a. „consumator” înseamnă un 
consumator astfel cum este definit la 
articolul (2) litera (a) din 
Directiva 2005/29/CE privind practicile 
comerciale neloiale.

Or. en
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Amendamentul 245
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

20b. „client de retail” înseamnă un client 
neprofesionist;

Or. en

Amendamentul 246
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția situațiilor prevăzute la 
articolul 4 intermediarii de asigurări și de 
reasigurări sunt înregistrați la autoritatea 
competentă din statul membru de origine. 
Întreprinderile de asigurare înregistrate în 
statele membre în temeiul 
Directivei 73/239/CEE, al 
Directivei 2002/83/CE și al 
Directivei 2005/68/CE și angajații 
acestora nu au obligația de a se înregistra 
din nou în temeiul prezentei directive.

Intermediarii de asigurări și de reasigurări 
sunt înregistrați la autoritatea competentă 
din statul membru de origine. 
Întreprinderile de asigurare înregistrate în 
statele membre în temeiul 
Directivei 73/239/CEE, al 
Directivei 2002/83/CE și al 
Directivei 2005/68/CE nu au obligația de a 
se înregistra din nou în temeiul prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează îmbunătățirea înregistrării tuturor intermediarilor de 
asigurări, abordând astfel problema vânzărilor piramidale în domeniul asigurărilor. Acest 
amendament se bazează pe contribuțiile aduse de VZBV, organizație germană a 
consumatorilor.

Amendamentul 247
Pablo Zalba Bidegain
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția situațiilor prevăzute la 
articolul 4 intermediarii de asigurări și de 
reasigurări sunt înregistrați la autoritatea 
competentă din statul membru de origine. 
Întreprinderile de asigurare înregistrate în 
statele membre în temeiul 
Directivei 73/239/CEE, al 
Directivei 2002/83/CE și al 
Directivei 2005/68/CE și angajații acestora 
nu au obligația de a se înregistra din nou în 
temeiul prezentei directive.

Intermediarii de asigurări și de reasigurări 
sunt înregistrați la autoritatea competentă 
din statul membru de origine. 
Întreprinderile de asigurare înregistrate în 
statele membre în temeiul 
Directivei 73/239/CEE, al 
Directivei 2002/83/CE și al 
Directivei 2005/68/CE și angajații acestora 
nu au obligația de a se înregistra din nou în 
temeiul prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția situațiilor prevăzute la 
articolul 4 intermediarii de asigurări și de 
reasigurări sunt înregistrați la autoritatea 
competentă din statul membru de origine. 
Întreprinderile de asigurare înregistrate în 
statele membre în temeiul 
Directivei 73/239/CEE, al 
Directivei 2002/83/CE și al 
Directivei 2005/68/CE și angajații acestora 
nu au obligația de a se înregistra din nou în 
temeiul prezentei directive.

Cu excepția situațiilor prevăzute la 
articolul 4, intermediarii de asigurări și de 
reasigurări sunt înregistrați la autoritatea 
competentă din statul membru de origine, 
astfel cum este definit la articolul 7 
alineatul (2). Întreprinderile de asigurare și 
reasigurare înregistrate în statele membre 
în temeiul Directivei 73/239/CEE, al 
Directivei 2002/83/CE și al 
Directivei 2005/68/CE și angajații acestora 
nu au obligația de a se înregistra din nou în 
temeiul prezentei directive.

Or. en
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Amendamentul 249
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere primului paragraf, 
statele membre pot prevedea posibilitatea 
ca întreprinderile de asigurare și de 
reasigurare, precum și alte organisme, 
să coopereze cu autoritățile competente 
pentru înregistrarea intermediarilor de 
asigurări și de reasigurări și pentru 
aplicarea cerințelor din articolul 8 acestor 
intermediari. În special, în cazul 
intermediarilor de asigurări legați între ei, 
aceștia pot fi înregistrați de către o 
întreprindere de asigurare, de către o 
asociație de întreprinderi de asigurare sau 
de către un intermediar de asigurări sau 
de reasigurări sub controlul unei 
autorități competente.

Fără a aduce atingere primului paragraf, 
statele membre pot prevedea posibilitatea 
ca întreprinderile de asigurare și de 
reasigurare, precum și alte organisme,
să coopereze cu autoritățile competente 
pentru înregistrarea intermediarilor de 
asigurări și de reasigurări și pentru 
aplicarea cerințelor din articolul 8 
alineatul (2) acestor intermediari. Cu toate 
acestea, intermediarii de asigurări sunt, de 
asemenea, înregistrați la autoritatea 
competentă din statul membru de origine. 

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează să creeze condiții de concurență echitabile în rândul 
intermediarilor de asigurări. Întrucât intermediarii de asigurări legați îndeplinesc sarcini 
profesionale similare intermediarilor care nu sunt legați, procesul de înregistrare a celor 
două categorii de intermediari ar trebui să fie identic. Acest amendament se bazează pe 
contribuțiile aduse de BDV, organizație germană a consumatorilor.

Amendamentul 250
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot să prevadă că, în cazul 
în care un intermediar de asigurări sau de 
reasigurări acționează sub răspunderea unei 

Statele membre pot să prevadă că, în cazul 
în care un intermediar de asigurări sau de 
reasigurări acționează sub răspunderea unei 
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întreprinderi de asigurare sau de 
reasigurare înregistrate ori a unui alt
intermediar de asigurări sau de reasigurări 
înregistrat, acest din urmă intermediar 
sau întreprinderea este responsabilă
pentru asigurarea respectării de către 
acesta a condițiilor de înregistrare 
prevăzute în prezenta directivă. În acest 
caz, persoana sau entitatea care acceptă 
responsabilitatea, după ce a fost 
informată de către statele membre cu 
privire la aspectele prevăzute la prezentul 
articol alineatul (7) literele (a) și (b), va 
trebui să fie satisfăcută în ceea ce privește 
aspectele prevăzute la prezentul articol 
alineatul (7) litera (c). Statele membre pot 
dispune, de asemenea, ca persoana sau 
entitatea care își asumă responsabilitatea 
pentru intermediar să fie obligată să 
înregistreze acel intermediar.

întreprinderi de asigurare sau de 
reasigurare înregistrate ori a unui 
intermediar de asigurări, intermediarul de 
asigurări nu are obligația de a-i furniza 
autorității competente informațiile 
prevăzute la articolul (3) alineatul (7) 
literele (a) și (b) și entitatea de asigurare
responsabilă se asigură că intermediarul 
de asigurări respectă condițiile de 
înregistrare și alte dispoziții prevăzute în 
prezenta directivă. Statele membre pot 
dispune, de asemenea, ca persoana sau 
entitatea care își asumă responsabilitatea 
pentru intermediar să fie obligată să 
înregistreze acel intermediar.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să dispună de flexibilitatea de a permite întreprinderilor principale 
să își înregistreze agenții, indiferent de modul în care acest lucru este definit de legislația 
națională. În astfel de condiții, agentul nu i-ar furniza autorității informații cu privire la 
înregistrare, ci întreprinderii principale care și-ar asuma răspunderea deplină pentru 
respectarea de către agent a condițiilor de înregistrare și a altor dispoziții prevăzute de 
prezenta directivă.

Amendamentul 251
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot să prevadă că, în cazul 
în care un intermediar de asigurări sau de 
reasigurări acționează sub răspunderea unei 
întreprinderi de asigurare sau de 
reasigurare înregistrate ori a unui alt
intermediar de asigurări sau de reasigurări 

Statele membre pot să prevadă că, în cazul 
în care un intermediar de asigurări sau de 
reasigurări acționează sub răspunderea unei 
întreprinderi de asigurare sau de 
reasigurare înregistrate ori a unui 
intermediar de asigurări, intermediarul de 
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înregistrat, acest din urmă intermediar 
sau întreprinderea este responsabilă pentru 
asigurarea respectării de către acesta a 
condițiilor de înregistrare prevăzute în 
prezenta directivă. În acest caz, persoana 
sau entitatea care acceptă 
responsabilitatea, după ce a fost 
informată de către statele membre cu 
privire la aspectele prevăzute la prezentul 
articol alineatul (7) literele (a) și (b), va 
trebui să fie satisfăcută în ceea ce privește 
aspectele prevăzute la prezentul articol 
alineatul (7) litera (c). Statele membre pot 
dispune, de asemenea, ca persoana sau 
entitatea care își asumă responsabilitatea 
pentru intermediar să fie obligată să 
înregistreze acel intermediar.

asigurări nu îi furnizează autorității 
competente informațiile cu privire la 
înregistrare prevăzute la articolul (3) 
alineatul (7) și intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare
responsabilă se asigură că intermediarul 
său de asigurări respectă condițiile de 
înregistrare și alte dispoziții prevăzute în 
prezenta directivă. Statele membre pot 
dispune, de asemenea, ca persoana sau 
entitatea care își asumă responsabilitatea 
pentru intermediar să fie obligată să 
înregistreze acel intermediar.

Or. en

Justificare

Directiva ar trebui să adopte un regim de înregistrare proporțională care reduce sarcina 
pentru intermediarii mai mici și care le permite altor entități de asigurare să își asume 
răspunderea în materie de reglementare pentru activitățile lor. Această abordare le dă 
statelor membre posibilitatea de a permite întreprinderilor principale să își înregistreze 
agenții, indiferent de modul în care legislația națională definește astfel de relații.

Amendamentul 252
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu sunt obligate să aplice
cerința prevăzută la primul și al doilea 
paragraf tuturor persoanelor fizice care 
lucrează într-o întreprindere de asigurare 
sau de reasigurare ori pentru un 
intermediar de asigurări sau de reasigurări 
înregistrat și care desfășoară activități de 
intermediere de asigurări sau de 
reasigurări.

Statele membre aplică cerința prevăzută la 
primul și al doilea paragraf tuturor 
persoanelor fizice care lucrează într-o 
întreprindere de asigurare sau de 
reasigurare ori pentru un intermediar de 
asigurări sau de reasigurări înregistrat și 
care desfășoară activități de intermediere 
de asigurări sau de reasigurări.
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Or. en

Justificare

Intermediarii de asigurări ar trebui să fie înregistrați în mod individual, pentru a se evita 
proliferarea modelelor de „vânzări structurale”. Baza acestor modele o constituie o schemă 
piramidală și intermediarii slab calificați. Prin urmare, intermediarii primesc o parte din 
totalitatea comisioanelor pe care subintermediarii lor le percep. Această practică afectează 
în mod negativ calitatea consultanței și interesele consumatorilor și, prin urmare, ar trebui 
combătută în mod eficient. Acest amendament se bazează pe contribuțiile aduse de VZBV și 
BDV, organizații germane ale consumatorilor.

Amendamentul 253
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO elaborează, publică pe site-ul său 
și actualizează permanent un registru 
electronic unic care conține intermediarii 
de asigurări și de reasigurări înregistrați 
care și-au notificat intenția de a desfășura 
activități transfrontaliere, în conformitate 
cu capitolul IV. Acest registru trebuie să 
conțină un link către autoritatea 
competentă relevantă din fiecare stat 
membru. Registrul trebuie să conțină 
linkuri către site-urile web ale fiecărei 
autorități competente din statele membre 
și să poată fi accesat de pe aceste site-uri.

AEAPO creează un site internet care să 
conțină linkuri către fiecare punct unic de
informare stabilit de statele membre în 
temeiul articolului 3 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Statele membre au obligația de a publica detaliile cu privire la intermediarii care desfășoară 
activități transfrontaliere, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3); prin urmare, nu este 
necesar ca AEAPO să stabilească o bază de date separată. AEAPO ar trebui să păstreze un 
site internet central care face legătura cu site-urile internet de la nivel național care 
furnizează informații relevante.
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Amendamentul 254
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre veghează de asemenea ca 
intermediarii de asigurări – inclusiv 
intermediarii legați – și intermediarii de 
reasigurări care încetează să mai 
îndeplinească aceste cerințe să fie radiați 
din registru. Validitatea înregistrării este 
revizuită periodic de autoritatea 
competentă. În cazul în care este necesar, 
statul membru de origine informează statul 
membru gazdă în legătură cu o astfel de 
radiere.

Statele membre veghează de asemenea ca 
intermediarii de asigurări – inclusiv 
intermediarii legați – și intermediarii de 
reasigurări care încetează să mai 
îndeplinească aceste cerințe să fie radiați 
imediat din registru. Validitatea 
înregistrării este revizuită periodic de 
autoritatea competentă. În cazul în care
este necesar, statul membru de origine 
informează statul membru gazdă în 
legătură cu o astfel de radiere.

Or. de

Amendamentul 255
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
competente nu înregistrează un intermediar 
de asigurări sau de reasigurări decât dacă 
acesta întrunește cerințele prevăzute la 
articolul 8.

Statele membre se asigură că autoritățile 
competente nu înregistrează un intermediar 
de asigurări sau de reasigurări decât dacă 
acesta întrunește cerințele prevăzute la 
articolul 8 sau că un alt intermediar ori o 
altă întreprindere își va asuma 
răspunderea de a garanta că 
intermediarul îndeplinește aceste cerințe 
în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) 
al treilea paragraf.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să dispună de flexibilitatea de a permite întreprinderilor principale 
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să își înregistreze agenții, indiferent de modul în care acest lucru este definit de legislația 
națională. În astfel de condiții, agentul nu i-ar furniza autorității informații cu privire la 
înregistrare, ci întreprinderii principale care și-ar asuma răspunderea deplină pentru 
respectarea de către agent a condițiilor de înregistrare și a altor dispoziții prevăzute de 
prezenta directivă.

Amendamentul 256
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
competente nu înregistrează un intermediar 
de asigurări sau de reasigurări decât dacă 
acesta întrunește cerințele prevăzute la 
articolul 8.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 257
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
competente nu înregistrează un intermediar 
de asigurări sau de reasigurări decât dacă 
acesta întrunește cerințele prevăzute la 
articolul 8.

Statele membre se asigură că autoritățile 
competente nu înregistrează un intermediar 
de asigurări sau de reasigurări decât dacă 
acesta întrunește cerințele prevăzute la 
articolul 8 sau că o altă entitate de 
asigurare garantează că intermediarul 
îndeplinește aceste cerințe în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (1) al treilea 
paragraf.

Or. en
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Justificare

Directiva ar trebui să adopte un regim de înregistrare proporțională care reduce sarcina 
pentru intermediarii mai mici și care le permite altor entități de asigurare să își asume 
răspunderea în materie de reglementare pentru activitățile lor. Această abordare le dă 
statelor membre posibilitatea de a permite întreprinderilor principale să își înregistreze 
agenții, indiferent de modul în care legislația națională definește astfel de relații.

Amendamentul 258
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intermediarii de asigurări și reasigurări 
înregistrați sunt autorizați să inițieze și să 
desfășoare activitatea de intermediere de 
asigurări și reasigurări în cadrul Uniunii 
în baza libertății de stabilire și a libertății 
de a presta servicii. Un intermediar de 
asigurări își desfășoară activitatea în 
temeiul libertății de a presta servicii dacă 
acesta intenționează să încheie cu un 
deținător de poliță de asigurare, care își 
are domiciliul într-un stat membru diferit 
de statul membru în care este stabilit 
intermediarul de asigurări, un contract de 
asigurare care acoperă un risc existent 
într-un stat membru diferit de statul 
membru în care este stabilit intermediarul 
de asigurări.

Or. en

Amendamentul 259
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Intermediarii de asigurări și 
reasigurări înregistrați sunt autorizați să 
inițieze și să desfășoare activitatea de 
intermediere de asigurări și reasigurări în 
cadrul Uniunii în baza libertății de 
stabilire și a libertății de a presta servicii.

Or. en

Amendamentul 260
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Intermediarii de asigurări și 
reasigurări înregistrați sunt autorizați să 
inițieze și să desfășoare activitatea de 
intermediere de asigurări și reasigurări în 
cadrul Comunității în baza libertății de 
stabilire și a libertății de a presta servicii.

Or. de

Justificare

Această formulare nu a fost preluată din IMD I și trebuie să fie reintrodusă pentru a 
consacra în directivă principiile libertății de stabilire și ale libertății de a presta servicii.

Amendamentul 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Intermediarii de asigurări și 
reasigurări înregistrați sunt autorizați să 
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inițieze și să desfășoare activitatea de 
intermediere de asigurări și reasigurări în 
cadrul Comunității în baza libertății de 
stabilire și a libertății de a presta servicii.

Or. en

Amendamentul 262
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă dispozițiile 
necesare pentru ca cererile de includere în 
registru ale intermediarilor să fie tratate în 
termen de șase luni de la data depunerii 
unei cereri complete, iar solicitantul să fie 
informat în cel mai scurt timp în privința 
deciziei.

Statele membre adoptă dispozițiile 
necesare pentru ca cererile de includere în 
registru ale intermediarilor să fie tratate în 
termen de două luni de la data depunerii 
unei cereri complete, iar solicitantul să fie 
informat în cel mai scurt timp în privința 
deciziei.

Or. en

Amendamentul 263
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre se asigură că 
autoritățile lor competente solicită 
următoarele informații de la intermediarii 
de asigurări și de reasigurări, drept condiție 
de înregistrare:

(7) Statele membre se asigură că 
autoritățile lor competente solicită, drept 
condiție de înregistrare, dovezi cu privire 
la următoarele elemente de la 
intermediarii de asigurări și de reasigurări, 
alții decât intermediarii de asigurări legați 
și intermediarii pentru care o altă entitate 
de asigurare își asumă răspunderea de a 
asigura că intermediarul respectă aceste 
cerințe în conformitate cu articolul 3 
alineatul (1) al treilea paragraf.
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Or. en

Amendamentul 264
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre se asigură că 
autoritățile lor competente solicită 
următoarele informații de la intermediarii 
de asigurări și de reasigurări, drept condiție 
de înregistrare:

(7) Statele membre se asigură că 
autoritățile lor competente solicită, drept 
condiție de înregistrare, următoarele 
elemente de la intermediarii de asigurări și 
de reasigurări, alții decât intermediarii de 
asigurări legați și intermediarii pentru 
care o altă entitate de asigurare 
garantează că intermediarul respectă 
aceste cerințe în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (1) al treilea 
paragraf:

Or. en

Justificare

Acest amendament propune să se excludă din domeniul de aplicare a directivei gestionarea 
solicitărilor de daune și compensarea daunelor. Furnizorii de servicii auxiliare ar trebui, 
totuși, să facă obiectul unei proceduri de înregistrare mai puțin stricte, în cadrul căreia 
intermediarii ar trebui să îndeplinească numai anumite condiții, inclusiv condițiile prevăzute 
la articolul 8 alineatele (1) și (2) și la articolele 15 și 16. Statele membre pot impune condiții 
suplimentare, în cazul în care acestea sunt proporționale cu activitatea. De asemenea, statele 
membre ar trebui să fie în măsură să adapteze procesul de înregistrare la complexitatea 
produsului.

Amendamentul 265
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să furnizeze autorităților competente 
informații privind identitatea acționarilor 

(a) identitatea acționarilor sau a membrilor, 
indiferent dacă sunt persoane fizice sau 
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sau a membrilor, indiferent dacă sunt 
persoane fizice sau juridice, care dețin o 
participație de peste 10 % și valoarea 
respectivelor participații;

juridice, care dețin o participație de peste 
10 % și valoarea respectivelor participații;

Or. en

Amendamentul 266
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să furnizeze autorităților competente 
informații privind identitatea acționarilor 
sau a membrilor, indiferent dacă sunt 
persoane fizice sau juridice, care dețin o 
participație de peste 10 % și valoarea 
respectivelor participații;

(a) identitatea acționarilor sau a membrilor, 
indiferent dacă sunt persoane fizice sau 
juridice, care dețin o participație de peste 
10 % și valoarea respectivelor participații;

Or. en

Amendamentul 267
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să furnizeze autorităților competente 
informații privind identitatea persoanelor 
care au legături strânse cu intermediarul de 
asigurări sau de reasigurări;

(b) identitatea persoanelor care au legături 
strânse cu intermediarul de asigurări sau de 
reasigurări;

Or. en

Amendamentul 268
Olle Schmidt
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să furnizeze autorităților competente 
informații privind identitatea persoanelor 
care au legături strânse cu intermediarul de 
asigurări sau de reasigurări;

(b) identitatea persoanelor care au legături 
strânse cu intermediarul de asigurări sau de 
reasigurări;

Or. en

Amendamentul 269
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să demonstreze în mod satisfăcător că 
participațiile sau legăturile strânse nu 
împiedică exercitarea eficientă a funcțiilor 
de supraveghere ale autorității competente.

(c) dovezi cu privire la faptul că
participațiile sau legăturile strânse nu 
împiedică exercitarea eficientă a funcțiilor 
de supraveghere ale autorității competente.

Or. en

Amendamentul 270
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să demonstreze în mod satisfăcător că 
participațiile sau legăturile strânse nu 
împiedică exercitarea eficientă a funcțiilor 
de supraveghere ale autorității competente.

(c) dovezi cu privire la faptul că 
participațiile sau legăturile strânse nu 
împiedică exercitarea eficientă a funcțiilor 
de supraveghere ale autorității competente.

Or. en
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Amendamentul 271
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
lor competente solicită intermediarilor de 
asigurări și reasigurări cărora li se aplică 
articolul 3 alineatul (7) să le informeze, 
fără întârziere nejustificată, atunci când 
informațiile prevăzute la articolul 3 
alineatul (7) literele (a) și (b) se modifică.

Or. en

Justificare

Intermediarii ar trebui să notifice autorității competente modificările aduse informațiilor de 
înregistrare. Pentru a asigura supravegherea efectivă și protecția consumatorilor, este 
important ca autoritățile să fie informate cu privire la modificările aduse structurii de 
proprietate a întreprinderilor.

Amendamentul 272
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care informațiile prevăzute la 
articolul 3 alineatul (7) literele (a) și (b) 
se modifică, statele membre se asigură că 
autoritățile competente solicită 
intermediarilor de asigurări și reasigurări 
cărora li se aplică articolul 3 alineatul (7) 
să le informeze fără întârziere cu privire 
la acest aspect. 

Or. en
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Justificare

Este important ca întreprinderile să furnizeze autorităților competente informații actualizate 
atunci când situația lor se modifică.

Amendamentul 273
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Statele membre pot prevedea ca 
persoanele care au exercitat activitatea de 
intermediere înainte de XXX, care au fost 
înregistrate și care au avut nivelul de 
formare și experiența cerute în prezenta 
directivă să fie în mod automat înscrise în 
registrul care urmează să fie creat, de 
îndată ce condițiile prevăzute la 
articolul 4 alineatele (3) și (4) sunt 
îndeplinite.

Or. en

Amendamentul 274
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Statele membre aplică cerințele de 
înregistrare prevăzute la articolul 3 
intermediarilor de asigurări care intră în 
domeniul de aplicare a articolului 3 
alineatul (10). În acest caz, statele 
membre se asigură că sarcina 
administrativă care decurge din aceste 
cerințe este proporțională cu natura, 
amploarea și complexitatea activității. 
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Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele următoare la articolul 3 alineatul (10) și la articolul 3 
alineatul (11), prezentul amendament vizează stabilirea unei proceduri de înregistrare 
proporționale și adecvate pentru intermediarii de asigurări care desfășoară activități 
auxiliare. De asemenea, prezenta propunere ar trebui să înlocuiască procedura de 
înregistrare simplificată, astfel cum este prevăzută la articolul 4 din propunerea Comisiei 
referitoare la IMD II (a se vedea și amendamentul corespunzător referitor la eliminarea 
articolului 4).

Amendamentul 275
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Cerințele de înregistrare 
proporționale prevăzute la articolul 3 
alineatul (9) se aplică unui intermediar de 
asigurări care desfășoară activități de 
intermediere de asigurări auxiliare, cu 
condiția ca activitățile sale să 
îndeplinească integral următoarele 
condiții:
(a) activitatea profesională principală a 
intermediarului de asigurări nu este 
intermedierea de asigurări;
(b) intermediarul de asigurări 
intermediază numai anumite produse de 
asigurare care sunt complementare unui 
produs sau unui serviciu și pe care le 
identifică în mod explicit în registru;
(c) produsele de asigurare în cauză nu 
includ asigurări de viață, asigurări de 
sănătate sau riscurile de răspundere 
civilă.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu amendamentele următoare la articolul 3 alineatul (9) și la articolul 3 
alineatul (11), prezentul amendament vizează stabilirea unei proceduri de înregistrare 
proporționale și adecvate pentru intermediarii de asigurări care desfășoară activități 
auxiliare. De asemenea, prezenta propunere ar trebui să înlocuiască procedura de 
înregistrare simplificată, astfel cum este prevăzută la articolul 4 din propunerea Comisiei 
referitoare la IMD II (a se vedea și amendamentul corespunzător referitor la eliminarea 
articolului 4).

Amendamentul 276
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8c) Cerințele de înregistrare 
proporționale menționate la articolul 3 
alineatul (9) impun ca intermediarul de 
asigurări să acționeze în mod direct sau în 
numele uneia sau al mai multor 
întreprinderi de asigurare sau al 
intermediarilor de asigurări înregistrați 
sau să încheie cu acestea/aceștia un 
contract specific de intermediere de 
produse de asigurare și ca fiecare 
întreprindere sau intermediar să își asume 
răspunderea pentru asigurarea respectării 
de către intermediarul de asigurări a 
articolului 8 alineatele (1) și (2) și a 
articolelor 15 și 16 din prezenta directivă 
în ceea ce privește produsele care fac 
obiectul contractului.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele următoare la articolul 3 alineatul (9) și la articolul 3 
alineatul (10), prezentul amendament vizează stabilirea unei proceduri de înregistrare 
proporționale și adecvate pentru intermediarii de asigurări care desfășoară activități 
auxiliare. De asemenea, prezenta propunere ar trebui să înlocuiască procedura de 
înregistrare simplificată, astfel cum este prevăzută la articolul 4 din propunerea Comisiei 
referitoare la IMD II (a se vedea și amendamentul corespunzător referitor la eliminarea 
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articolului 4).

Amendamentul 277
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Intermediarii de asigurări și reasigurări 
înregistrați sunt autorizați să inițieze și să 
desfășoare activitatea de intermediere de 
asigurări și reasigurări în cadrul Uniunii 
Europene în baza libertății de stabilire și a 
libertății de a presta servicii.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament promovează concurența în intermedierea de asigurări prin 
intermediul „principiului pașaportului unic” și are la bază considerentul 25 din propunerea 
Comisiei referitoare la IMD II de sprijinire a „principiului pașaportului unic”, o dispoziție 
prevăzută de IMD I și o propunere din partea AEAPO.

Amendamentul 278
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Or. en

Justificare

În principiu, intermediarii ar trebui înregistrați și situația ambiguă între înregistrare și lipsa 
înregistrării ar trebui evitată. Este, de asemenea, dificil să se constate că procedura 
înseamnă orice simplificare reală pentru societățile în cauză, având în vedere că cerințele de 
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la articolul 8 sunt îndeplinite.

Amendamentul 279
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Or. en

Justificare

Amendamentele la articolul 3 alineatele (9), (8) și (10) vizează stabilirea unei proceduri de 
înregistrare proporționale și adecvate pentru intermediarii de asigurări care desfășoară 
activități auxiliare. De asemenea, propunerile menționate anterior ar trebui să înlocuiască 
procedura de înregistrare simplificată, astfel cum este prevăzută la prezentul articol.

Amendamentul 280
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Or. en

Amendamentul 281
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura de declarare pentru furnizarea de 
activități auxiliare de intermediere de 

Procedura de declarare pentru furnizarea de 
activități auxiliare de intermediere de 
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asigurări; gestionarea, cu titlu profesional, 
a solicitărilor de daune și serviciile de 
evaluare a daunelor

asigurări

Or. de

Amendamentul 282
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) produsele de asigurare în cauză nu 
cuprind asigurări de viață și nu acoperă 
riscurile de responsabilitate civilă, cu 
excepția cazului în care această acoperire 
este secundară acoperirii principale.

eliminat

Or. de

Amendamentul 283
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) produsele de asigurare în cauză nu 
cuprind asigurări de viață și nu acoperă 
riscurile de responsabilitate civilă, cu 
excepția cazului în care această acoperire 
este secundară acoperirii principale.

(d) produsele de asigurare în cauză nu
cuprind asigurări de viață și nu acoperă 
riscurile de responsabilitate civilă, cu 
excepția cazului în care această acoperire 
este complementară produsului sau 
serviciului pe care intermediarul îl oferă 
ca parte a activității sale profesionale 
principale.

Or. de
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Amendamentul 284
Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cerințele de înregistrare de la articolul 
3 nu se aplică intermediarilor de asigurări 
a căror unică activitate este gestionarea, 
cu titlu profesional, a solicitărilor de 
daune sau serviciile de evaluare a 
daunelor.

eliminat

Or. de

Amendamentul 285
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Intermediarii care fac obiectul 
dispozițiilor de la prezentul articol 
alineatele (1) și (2) fac obiectul 
dispozițiilor din capitolele I, III, IV, V, 
VIII, IX și de la articolele 15 și 16 din 
prezenta directivă.

(4) Intermediarii care fac obiectul 
dispozițiilor de la prezentul articol 
alineatele (1) și (2) fac obiectul 
dispozițiilor din 
capitolele I, III, IV, V, VIII și IX din 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

The exemptions proposed by the Commission are not without consequence as financial 
services are excluded from the scope of the Consumer Rights Directive (see our comments on 
the IMD2 scope, art. 1) and travel insurances sold online are excluded from the right to 
withdrawal provided by the Directive on Distance Marketing of Financial 
ServicesIntermediaries selling insurances on an ancillary basis have to comply with a limited 
number of IMD provisions. Only Articles 15 and 16 out of chapter VI would apply. This 
would mean that provisions on conflicts of interest and commission transparency (Article 17), 
information on the insurance product (Article 18.4), information conditions (Article 20) and 
cross-selling (Article 21) would not apply. Regarding consumer protection provisions, this 
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light regime is not justified as consumers are very often proposed to take out such insurances 
which are not satisfactory both in terms of coverage and information provided to consumers. 
This amendment is based on a proposal from consumer organizations.

Amendamentul 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Intermediarii care fac obiectul 
dispozițiilor de la prezentul articol 
alineatele (1) și (2) fac obiectul 
dispozițiilor din capitolele I, III, IV, V, 
VIII, IX și de la articolele 15 și 16 din 
prezenta directivă.

(4) Intermediarii care fac obiectul 
dispozițiilor de la prezentul articol 
alineatele (1) și (2) fac obiectul 
dispozițiilor din 
capitolele I, III, IV, V, VIII, IX și de la 
articolele 15, 16, 17 și 18 din prezenta 
directivă.

Or. en

Amendamentul 287
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice intermediar de asigurări sau 
reasigurări care intenționează să exercite 
pentru prima dată o activitate pe teritoriul 
unui alt stat membru , în baza libertății de a 
presta servicii, comunică următoarele 
informații autorității competente din 
statul său membru de origine.

(1) Orice intermediar de asigurări sau 
reasigurări care intenționează să exercite 
pentru prima dată activități pe teritoriul 
unui alt stat membru , în baza libertății de a 
presta servicii sau a libertății de stabilire, 
comunică următoarele informații autorității 
competente din statul membru de origine 
sau din alt stat membru.

Or. en
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Justificare

Aliniere la formularea din IMD anterioară. Ar trebui să se mențină aceeași rigurozitate și în 
IMD II.

Amendamentul 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acte doveditoare ale cunoștințelor și 
abilităților profesionale.

eliminat

Or. en

Justificare

Litera (e) nu are o semnificație practică deoarece în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) 
al doilea paragraf „la primirea informațiilor menționate la alineatul (1), statul membru 
gazdă acceptă experiența anterioară în activitatea de intermediere de asigurări sau de 
reasigurări, demonstrată pe baza documentelor de înregistrare sau declararea în statul 
membru de origine, drept dovadă a cunoștințelor și abilităților solicitate”.

Amendamentul 289
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Un intermediar de asigurări sau de 
reasigurări desfășoară activități de 
intermediere de asigurări în temeiul 
libertății de a presta servicii dacă:
(a) exercită activități de intermediere de 
asigurări sau reasigurări în favoarea unui 
deținător de poliță sau a unui potențial 
deținător de poliță care își are reședința 
sau este stabilit într-un alt stat membru 
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decât statul membru de origine al 
intermediarului; și
(b) orice risc ce trebuie asigurat este 
localizat într-un alt stat membru decât 
statul membru de origine al 
intermediarului.

Or. de

(A se vedea considerentul 21a – amendamentul 8 este în concordanță cu Protocolul de la 
Luxemburg.)

Amendamentul 290
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Un intermediar de asigurări sau de 
reasigurări desfășoară activități de 
intermediere de asigurări sau reasigurări 
în temeiul libertății de a presta servicii 
dacă își menține în permanență prezența 
într-un alt stat membru decât statul 
membru de origine.

Or. de

(A se vedea, de asemenea, amendamentul 8 la considerentul 21a referitor la libertatea de 
stabilire.)

Justificare

Această completare este menită să clarifice textul și este în conformitate cu Protocolul de la 
Luxemburg.)

Amendamentul 291
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul -1 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Fiecare stat membru solicită ca:
(a) orice intermediar de asigurări care 
este persoană juridică să aibă sediul 
central în același stat membru în care își 
are sediul social și să funcționeze efectiv 
acolo;
(b) orice intermediar de asigurări care nu 
este persoană juridică sau orice 
intermediar de asigurări care este 
persoană juridică, dar care, în 
conformitate cu dreptul intern aplicabil, 
nu are sediu social, își are sediul principal 
în statul membru în care își exercită 
efectiv activitatea.

Or. en

Justificare

Un intermediar de asigurări ar trebui să fie înregistrat și ar trebui să se supună 
reglementărilor din statul membru de origine în care își desfășoară efectiv activitatea.

Amendamentul 292
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru supravegherea efectivă a 
intermediarilor de asigurări sau 
reasigurări care prestează servicii pe 
teritoriul unui (unor) alt (alte) stat 
membru (state membre):
(i) prin intermediul unei sucursale, 
statului membru gazdă îi revine 
responsabilitatea de a stabili cerințe 
minime în materie de cunoștințe și 
competențe aplicabile personalului unei 
sucursale;



PE504.392v01-00 118/158 AM\926837RO.doc

RO

(ii) în temeiul libertății de a presta 
servicii, statului membru de origine îi 
revine responsabilitatea de a stabili 
cerințe minime în materie de cunoștințe și 
competențe. Statele membre gazdă pot 
stabili cerințe suplimentare în materie de 
cunoștințe și competențe. Autoritățile 
competente ale statului membru gazdă și 
de origine cooperează îndeaproape în 
vederea supravegherii și a aplicării 
efective a cerințelor minime în materie de 
cunoștințe și competențe ale statului 
membru gazdă. În acest scop, acestea își 
pot delega reciproc sarcini și 
responsabilități.

Or. en

Justificare

Acest text se bazează pe poziția exprimată de Parlamentul European în Directiva privind 
creditele ipotecare.

Amendamentul 293
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care statul membru gazdă 
are motive să concluzioneze că un 
intermediar de asigurări sau de reasigurări 
care acționează pe teritoriul său în temeiul 
libertății de a presta servicii sau prin 
intermediul unei sucursale a încălcat o 
obligație prevăzută în prezenta directivă, 
acesta transmite constatările autorității 
competente din statul membru de origine, 
care ia măsurile adecvate. În cazurile în 
care, în pofida măsurilor luate de 
autoritatea competentă din statul membru 
de origine, un intermediar de asigurări sau 
de reasigurări continuă să acționeze într-un 
mod care prejudiciază evident interesele 

(3) În cazul în care statul membru gazdă 
are motive să concluzioneze că un 
intermediar de asigurări sau de reasigurări 
care acționează pe teritoriul său în temeiul 
libertății de a presta servicii sau prin 
intermediul unei sucursale a încălcat o 
obligație prevăzută în prezenta directivă și 
în cazul în care statul membru gazdă nu 
are competența în temeiul prezentei 
directive de a lua măsuri ca răspuns la 
astfel de încălcări, acesta transmite 
constatările autorității competente din 
statul membru de origine, care ia măsurile 
adecvate. În cazurile în care, în pofida 
măsurilor luate de autoritatea competentă 
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consumatorilor din statul membru gazdă 
sau buna funcționare a piețelor de asigurări 
și de reasigurări, intermediarul de asigurări 
sau de reasigurări trebuie să fie supus
următoarelor măsuri:

din statul membru de origine, un 
intermediar de asigurări sau de reasigurări 
continuă să acționeze într-un mod care 
prejudiciază evident interesele 
consumatorilor din statul membru gazdă 
sau buna funcționare a piețelor de asigurări 
și de reasigurări, intermediarul de asigurări 
sau de reasigurări se supune următoarelor 
măsuri:

Or. en

Amendamentul 294
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 295
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe profesionale și organizatorice (Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 296
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Intermediarii de asigurări și de reasigurări , 
inclusiv cei care desfășoară astfel de 
activități numai auxiliar, persoanele care 
desfășoară activități de gestionare, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune, de 
compensare a daunelor sau de evaluare a 
daunelor de către un expert, precum și 
personalul întreprinderilor de asigurare 
care desfășoară activități de intermediare 
de asigurări trebuie să aibă cunoștințele și 
abilitățile corespunzătoare, astfel cum sunt 
acestea stabilite de statul membru de 
origine al intermediarului sau al 
întreprinderii, pentru a-și îndeplini sarcinile 
și îndatoririle în mod adecvat, demonstrând 
experiență profesională pertinentă și 
adecvată complexității produselor pe care 
le intermediază .

Intermediarii de asigurări și de reasigurări 
precum și personalul întreprinderilor de 
asigurare care desfășoară activități de 
intermediare de asigurări au cunoștințele și 
abilitățile corespunzătoare, astfel cum sunt 
stabilite de statul membru de origine al 
intermediarului sau al întreprinderii, pentru 
a-și îndeplini sarcinile și îndatoririle în 
mod adecvat, demonstrând experiență 
profesională pertinentă și adecvată 
complexității produselor pe care le 
intermediază.

Or. en

Amendamentul 297
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intermediarii de asigurări și de reasigurări , 
inclusiv cei care desfășoară astfel de 
activități numai auxiliar, persoanele care 
desfășoară activități de gestionare, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune, de 
compensare a daunelor sau de evaluare a 
daunelor de către un expert, precum și 
personalul întreprinderilor de asigurare 
care desfășoară activități de intermediare 
de asigurări trebuie să aibă cunoștințele și 
abilitățile corespunzătoare, astfel cum sunt 
acestea stabilite de statul membru de 
origine al intermediarului sau al 
întreprinderii, pentru a-și îndeplini sarcinile 

Intermediarii de asigurări și de reasigurări, 
inclusiv cei care desfășoară astfel de 
activități numai auxiliar, precum și 
personalul întreprinderilor de asigurare 
care desfășoară activități de intermediare 
de asigurări au cunoștințele și abilitățile 
corespunzătoare, astfel cum sunt stabilite 
de statul membru de origine al 
intermediarului sau al întreprinderii după 
consultarea cu AEAPO, pentru a-și 
îndeplini sarcinile și îndatoririle în mod 
adecvat, demonstrând experiență și 
competențe profesionale pertinente și 
adecvate complexității produselor pe care 
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și îndatoririle în mod adecvat, demonstrând 
experiență profesională pertinentă și 
adecvată complexității produselor pe care 
le intermediază .

le intermediază. Statele membre se asigură 
că intermediarii de asigurări și 
reasigurări și întreprinderile de asigurare 
oferă personalului lor o formare 
suficientă și adecvată, pentru a asigura 
respectarea prezentelor dispoziții. Statele 
membre publică, de asemenea, criteriile 
stabilite pentru ca personalul 
intermediarilor să îndeplinească cerințele 
privind competențele. Aceste criterii 
includ o listă de calificări recunoscute de 
statele membre.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure un nivel suficient de calificare a personalului care oferă polițe de 
asigurare. Formarea continuă și dezvoltarea permanentă a competențelor trebuie să intre în 
sfera de responsabilitate a întreprinderii. În propunerea Comisiei referitoare la reformarea 
MiFID, Parlamentul European a adoptat o formulare similară.

Amendamentul 298
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intermediarii de asigurări și de reasigurări , 
inclusiv cei care desfășoară astfel de 
activități numai auxiliar, persoanele care 
desfășoară activități de gestionare, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune, de 
compensare a daunelor sau de evaluare a 
daunelor de către un expert, precum și 
personalul întreprinderilor de asigurare
care desfășoară activități de intermediare 
de asigurări trebuie să aibă cunoștințele și 
abilitățile corespunzătoare, astfel cum sunt 
acestea stabilite de statul membru de 
origine al intermediarului sau al 
întreprinderii, pentru a-și îndeplini sarcinile 
și îndatoririle în mod adecvat, 
demonstrând experiență profesională 

Intermediarii de asigurări și de reasigurări, 
inclusiv cei care desfășoară astfel de 
activități numai auxiliar, persoanele care 
desfășoară activități de gestionare, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune, de 
compensare a daunelor sau de evaluare a 
daunelor de către un expert, precum și 
personalul întreprinderilor de asigurare 
care desfășoară activități de intermediare 
de asigurări au cunoștințele și abilitățile 
corespunzătoare, astfel cum sunt stabilite 
de statul membru gazdă al intermediarului 
sau al întreprinderii, pentru a-și îndeplini 
sarcinile și îndatoririle la un nivel înalt, 
demonstrând în mod clar experiență 
profesională pertinentă și adecvată 
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pertinentă și adecvată complexității 
produselor pe care le intermediază .

complexității produselor pe care le 
intermediază.

Or. en

Amendamentul 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că intermediarii 
de asigurări și de reasigurări, precum și 
personalul întreprinderilor de asigurare 
care desfășoară activități de intermediere 
de asigurări își actualizează cunoștințele și 
abilitățile prin activități de dezvoltare 
profesională continuă pentru menținerea 
unui nivel adecvat de performanță.

Statele membre se asigură că intermediarii 
de asigurări și de reasigurări, precum și 
personalul întreprinderilor de asigurare 
care desfășoară activități de intermediere 
de asigurări își actualizează periodic
cunoștințele și abilitățile corespunzătoare 
activității pe care o desfășoară și pieței 
relevante, prin activități de dezvoltare 
profesională continuă pentru menținerea 
unui nivel adecvat de performanță.

În acest sens, statele membre instituie 
mecanisme de control, de evaluare și de 
certificare a cunoștințelor și a abilităților 
prin intermediul organismelor 
independente.

Or. en

Amendamentul 300
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că intermediarii 
de asigurări și de reasigurări, precum și 
personalul întreprinderilor de asigurare 
care desfășoară activități de intermediere 
de asigurări își actualizează cunoștințele și 

Statele membre se asigură că intermediarii 
de asigurări și de reasigurări, precum și 
personalul întreprinderilor de asigurare 
care desfășoară activități de intermediere 
de asigurări își actualizează cunoștințele și 
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abilitățile prin activități de dezvoltare 
profesională continuă pentru menținerea 
unui nivel adecvat de performanță.

abilitățile prin activități de dezvoltare 
profesională continuă pentru menținerea 
unui nivel adecvat de performanță. 
Condițiile necesare în ceea ce privește 
cunoștințele și abilitățile sunt stabilite de 
statul membru în conformitate cu 
alineatul (8).

Or. en

Amendamentul 301
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că intermediarii 
de asigurări și de reasigurări, precum și 
personalul întreprinderilor de asigurare 
care desfășoară activități de intermediere 
de asigurări își actualizează cunoștințele și 
abilitățile prin activități de dezvoltare 
profesională continuă pentru menținerea 
unui nivel adecvat de performanță.

Statele membre se asigură că intermediarii 
de asigurări și de reasigurări, precum și 
personalul întreprinderilor de asigurare 
care desfășoară activități de intermediere 
de asigurări își actualizează cunoștințele și 
abilitățile prin activități de dezvoltare 
profesională continuă și prin formare 
suficientă și adecvată pentru menținerea 
unui nivel adecvat de performanță.

Or. en

Amendamentul 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intermediarii de asigurări și de reasigurări , 
precum și personalul întreprinderilor de 
asigurare care desfășoară activități de 
intermediere de asigurări trebuie să se
bucure de o bună reputație. Ca un minim 
necesar, aceștia trebuie să nu aibă cazier 

Intermediarii de asigurări și de reasigurări, 
precum și personalul întreprinderilor de 
asigurare care desfășoară activități de 
intermediere de asigurări se bucură de o 
bună reputație. Ca un minim necesar, cei 
implicați în mod direct în comercializarea 



PE504.392v01-00 124/158 AM\926837RO.doc

RO

judiciar sau un alt document național 
echivalent pentru infracțiuni grave care au 
adus atingere proprietății sau pentru alte 
infracțiuni în domeniul financiar și nu 
trebuie să fi fost declarați anterior în 
faliment, cu excepția cazului în care au fost 
reabilitați în conformitate cu dispozițiile de 
drept intern.

sau vânzarea produsului nu au cazier 
judiciar sau un alt document național 
echivalent pentru infracțiuni grave care au 
adus atingere proprietății sau pentru alte 
infracțiuni în domeniul financiar și nu 
trebuie să fi fost declarați anterior în 
faliment, cu excepția cazului în care au fost 
reabilitați în conformitate cu dispozițiile de 
drept intern.

Or. en

Amendamentul 303
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intermediarii de asigurări și de reasigurări , 
precum și personalul întreprinderilor de 
asigurare care desfășoară activități de 
intermediere de asigurări trebuie să se 
bucure de o bună reputație. Ca un minim 
necesar, aceștia trebuie să nu aibă cazier 
judiciar sau un alt document național 
echivalent pentru infracțiuni grave care au 
adus atingere proprietății sau pentru alte 
infracțiuni în domeniul financiar și nu 
trebuie să fi fost declarați anterior în 
faliment, cu excepția cazului în care au fost 
reabilitați în conformitate cu dispozițiile de 
drept intern.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 304
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Intermediarii de asigurări și de 
reasigurări vor deține o asigurare de 
răspundere civilă profesională care să 
acopere întreg teritoriul Uniunii sau altă 
garanție comparabilă pentru răspunderea 
care decurge din neglijența profesională, în 
valoare de cel puțin 1 120 000 EUR pentru 
fiecare solicitare de daune și în valoare 
globală de 1 680 000 EUR pe an pentru 
totalitatea solicitărilor de daune, cu 
excepția cazului în care o astfel de 
asigurare sau garanție comparabilă le este 
pusă la dispoziție de o întreprindere de 
asigurare sau de reasigurare sau de altă 
întreprindere în numele căreia 
intermediarul de asigurări sau de 
reasigurări acționează sau este împuternicit 
să acționeze sau dacă întreprinderea 
respectivă și-a asumat întreaga răspundere 
pentru acțiunile intermediarului.

(3) Intermediarii de asigurări și de 
reasigurări vor deține o asigurare de 
răspundere civilă profesională care să 
acopere întreg teritoriul Uniunii sau altă 
garanție comparabilă pentru răspunderea 
care decurge din neglijența profesională, în 
valoare de cel puțin 1 000 000 EUR pentru 
fiecare solicitare de daune și în valoare 
globală de 2 000 000 EUR pe an pentru 
totalitatea solicitărilor de daune, cu 
excepția cazului în care o astfel de 
asigurare sau garanție comparabilă le este 
pusă la dispoziție de o întreprindere de 
asigurare sau de reasigurare sau de altă 
întreprindere în numele căreia 
intermediarul de asigurări sau de 
reasigurări acționează sau este împuternicit 
să acționeze sau dacă întreprinderea 
respectivă și-a asumat întreaga răspundere 
pentru acțiunile intermediarului.

Or. de

Amendamentul 305
Sławomir Nitras

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Intermediarii de asigurări și de 
reasigurări vor deține o asigurare 
de răspundere civilă profesională care să 
acopere întreg teritoriul Uniunii sau altă 
garanție comparabilă pentru răspunderea 
care decurge din neglijența profesională, în 
valoare de cel puțin 1 120 000 EUR pentru 
fiecare solicitare de daune și în valoare 
globală de 1 680 000 EUR pe an pentru 
totalitatea solicitărilor de daune, cu 
excepția cazului în care o astfel de 
asigurare sau garanție comparabilă le este 

(3) Intermediarii de asigurări și de 
reasigurări dețin o asigurare de răspundere 
civilă profesională care să acopere întreg 
teritoriul Uniunii sau altă garanție 
comparabilă pentru răspunderea care 
decurge din neglijența profesională, în 
valoare de cel puțin 1 000 000 EUR pentru 
fiecare solicitare de daune și în valoare 
globală de 1 500 000 EUR pe an pentru 
totalitatea solicitărilor de daune, cu 
excepția cazului în care o astfel de 
asigurare sau garanție comparabilă le este 
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pusă la dispoziție de o întreprindere de 
asigurare sau de reasigurare sau de altă 
întreprindere în numele căreia 
intermediarul de asigurări sau de 
reasigurări acționează sau este împuternicit 
să acționeze sau dacă întreprinderea 
respectivă și-a asumat întreaga răspundere 
pentru acțiunile intermediarului.

pusă la dispoziție de o întreprindere de 
asigurare sau de reasigurare sau de altă 
întreprindere în numele căreia 
intermediarul de asigurări sau de 
reasigurări acționează sau este împuternicit 
să acționeze sau dacă întreprinderea
respectivă și-a asumat întreaga răspundere 
pentru acțiunile intermediarului.

Or. en

Justificare

Se pare că propunerea de creștere a valorii asigurării de răspundere civilă profesională nu 
este justificată. Suma actuală este totuși suficient de ridicată pentru a proteja în mod adecvat 
consumatorii. Cu cât valoarea asigurării este mai mare, cu atât va crește și prețul poliței. 
Intermediarii de asigurări reprezintă singura categorie profesională care este obligată să 
dețină o asigurare de răspundere civilă cu o valoare atât de ridicată.

Amendamentul 306
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO revizuiește periodic sumele 
prevăzute la alineatele (3) și (4) pentru a 
ține seama de evoluția indicelui european 
al prețurilor de consum publicat de 
Eurostat. Prima revizuire are loc la cinci 
ani după intrarea în vigoare a prezentei 
directive, iar revizuirile ulterioare au loc 
din cinci în cinci ani.

AEAPO revizuiește periodic sumele 
prevăzute la alineatul (3) pentru a ține 
seama de evoluția indicelui european al 
prețurilor de consum publicat de Eurostat. 
Prima revizuire are loc la cinci ani după 
intrarea în vigoare a prezentei directive, iar 
revizuirile ulterioare au loc din cinci în 
cinci ani.

Or. en

Amendamentul 307
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 7 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO elaborează proiecte de standarde 
de reglementare care adaptează valoarea 
de bază în euro menționată la alineatele 
(3) și (4) în funcție de procentul de 
variație al indicelui respectiv pentru 
perioada cuprinsă între intrarea în 
vigoare a prezentei directive și data primei 
revizuiri sau între data ultimei revizuiri și 
data noii revizuiri, rotunjită până la cel 
mai apropiat număr întreg.

eliminat

Or. en

Amendamentul 308
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare în 
termen de cinci ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive, iar 
revizuirile succesive la fiecare cinci ani de 
la data revizuirii anterioare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 309
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 7 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare menționate la primul paragraf în 

eliminat
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conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 310
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
33. Aceste acte delegate specifică:

eliminat

(a) noțiunea de cunoștințe și abilități 
adecvate ale intermediarului atunci când 
acesta desfășoară activități de 
intermediere de asigurări cu clienții săi, 
astfel cum sunt menționate la alineatul 
(1) din prezentul articol;
(b) criteriile adecvate de determinare, în 
speță, a nivelului calificărilor 
profesionale, experienței și competențelor 
necesare pentru desfășurarea activității de 
intermediere de asigurări;
(c) măsurile pe care intermediarii de 
asigurări și întreprinderile de asigurare le 
pot lua în mod rezonabil pentru a-și 
actualiza cunoștințele și competențele 
prin dezvoltare profesională continuă 
pentru a menține un nivel adecvat de 
performanță.

Or. en

Amendamentul 311
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
33. Aceste acte delegate specifică:

eliminat

(a) noțiunea de cunoștințe și abilități 
adecvate ale intermediarului atunci când 
acesta desfășoară activități de 
intermediere de asigurări cu clienții săi, 
astfel cum sunt menționate la alineatul 
(1) din prezentul articol;
(b) criteriile adecvate de determinare, în 
speță, a nivelului calificărilor 
profesionale, experienței și competențelor 
necesare pentru desfășurarea activității de 
intermediere de asigurări;
(c) măsurile pe care intermediarii de 
asigurări și întreprinderile de asigurare le 
pot lua în mod rezonabil pentru a-și 
actualiza cunoștințele și competențele 
prin dezvoltare profesională continuă 
pentru a menține un nivel adecvat de 
performanță.

Or. en

Amendamentul 312
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
33. Aceste acte delegate specifică:

eliminat

(a) noțiunea de cunoștințe și abilități 
adecvate ale intermediarului atunci când 
acesta desfășoară activități de 
intermediere de asigurări cu clienții săi, 
astfel cum sunt menționate la alineatul 
(1) din prezentul articol;
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(b) criteriile adecvate de determinare, în 
speță, a nivelului calificărilor 
profesionale, experienței și competențelor 
necesare pentru desfășurarea activității de 
intermediere de asigurări;
(c) măsurile pe care intermediarii de 
asigurări și întreprinderile de asigurare le 
pot lua în mod rezonabil pentru a-și 
actualiza cunoștințele și competențele 
prin dezvoltare profesională continuă 
pentru a menține un nivel adecvat de 
performanță.

Or. en

Amendamentul 313
Nils Torvalds

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
33. Aceste acte delegate specifică:

eliminat

(a) noțiunea de cunoștințe și abilități 
adecvate ale intermediarului atunci când 
acesta desfășoară activități de 
intermediere de asigurări cu clienții săi, 
astfel cum sunt menționate la alineatul 
(1) din prezentul articol;
(b) criteriile adecvate de determinare, în 
speță, a nivelului calificărilor 
profesionale, experienței și competențelor 
necesare pentru desfășurarea activității de 
intermediere de asigurări;
(c) măsurile pe care intermediarii de 
asigurări și întreprinderile de asigurare le 
pot lua în mod rezonabil pentru a-și 
actualiza cunoștințele și competențele 
prin dezvoltare profesională continuă 
pentru a menține un nivel adecvat de 
performanță.
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Or. en

Amendamentul 314
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
33. Aceste acte delegate specifică:

(8) Statele membre specifică:

Or. en

Amendamentul 315
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
33. Aceste acte delegate specifică:

(8) AEAPO elaborează proiecte de 
standarde de reglementare care specifică:

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează stabilirea unor standarde minime efective pentru calificarea 
intermediarilor de asigurări. Acest lucru este esențial, deoarece statele membre se vor opune 
recunoașterii de standarde transfrontaliere prea scăzute. Prin urmare, numai standardele 
adecvate privind calificarea vor promova activitățile transfrontaliere și, astfel, piața unică. 
AEAPO este instituția competentă să soluționeze în cel mai eficient mod posibil aceste 
probleme tehnice.

Amendamentul 316
Olle Schmidt
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
33. Aceste acte delegate specifică:

(8) AEAPO elaborează proiecte de 
standarde tehnice de reglementare. 
Respectivele standarde tehnice de 
reglementare specifică:

Or. en

Amendamentul 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) noțiunea de cunoștințe și abilități 
adecvate ale intermediarului atunci când 
acesta desfășoară activități de intermediere 
de asigurări cu clienții săi, astfel cum sunt 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
articol;

(a) noțiunea de cunoștințe și abilități 
adecvate ale intermediarului și ale 
angajaților întreprinderii de asigurare
atunci când aceștia desfășoară activități de 
intermediere de asigurări cu clienții săi, 
astfel cum sunt menționate la alineatul (1) 
din prezentul articol;

Or. en

Amendamentul 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) măsurile pe care intermediarii de 
asigurări și întreprinderile de asigurare le 
pot lua în mod rezonabil pentru a-și 
actualiza cunoștințele și competențele prin 
dezvoltare profesională continuă pentru a 
menține un nivel adecvat de performanță.

(c) măsurile pe care intermediarii de 
asigurări și angajații întreprinderilor de 
asigurare le pot lua în mod rezonabil pentru 
a-și actualiza cunoștințele și competențele 
prin dezvoltare profesională continuă 
pentru a menține un nivel adecvat de 
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performanță.

Or. en

Amendamentul 319
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) noțiunea de bună reputație, în sensul 
alineatului (2);

Or. en

Justificare

Având în vedere caracterul complex al majorității produselor de asigurare și potențialele 
consecințe foarte grave ale consultanței nefavorabile, este esențială o definiție eficientă a 
bunei reputații pentru promovarea eficienței pe piața intermedierii de asigurări.

Amendamentul 320
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) AEAPO prezintă Comisiei proiectele 
de standarde tehnice de reglementare 
până la [...]*.
Se conferă Comisiei competența de a 
adopta standarde tehnice de reglementare, 
în conformitate cu articolele 10-14 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.
____________
* JO: a se introduce data: 18 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.
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Or. en

Amendamentul 321
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un stat membru care propune să aplice 
și aplică dispoziții care reglementează 
activitatea intermediarilor de asigurări și 
vânzarea de produse de asigurare 
suplimentar față de cele prevăzute de 
prezenta directivă se asigură că povara 
administrativă care rezultă din 
respectivele dispoziții este proporțională 
pentru protecția consumatorilor. Statul 
membru continuă să monitorizeze 
dispozițiile respective, pentru a se asigura 
că acestea rămân proporționale.

(2) Prezenta directivă nu împiedică statele 
membre să mențină sau să adopte 
dispoziții mai stricte. Un stat membru care 
propune să aplice și aplică dispoziții care 
reglementează activitatea intermediarilor 
de asigurări și vânzarea de produse de 
asigurare suplimentar față de cele 
prevăzute de prezenta directivă se asigură 
că acestea respectă dreptul Uniunii. Statul 
membru continuă să monitorizeze 
dispozițiile respective, pentru a se asigura 
că acestea rămân proporționale.

Or. en

Justificare

Sprijinim recunoașterea principiului potrivit căruia statele membre pot aplica dispoziții 
suplimentare pe lângă cele prevăzute de prezenta directivă. În mod evident, astfel de 
dispoziții ar trebui să respecte dreptul Uniunii. Cu toate acestea, nu considerăm necesară 
menționarea din nou în prezenta directivă a dreptului Uniunii, deoarece acest lucru ar putea 
conduce la inconsecvență și confuzie.

Amendamentul 322
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile prevăzute la alineatul (1) 
sunt fie autorități sau organisme publice 
recunoscute în dreptul intern sau autorități 
publice abilitate în mod expres în acest 

(2) Autoritățile prevăzute la alineatul (1) 
sunt fie autorități sau organisme publice 
recunoscute în dreptul intern sau autorități 
publice abilitate în mod expres în acest 
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sens prin legislația internă. Aceste 
autorități nu sunt întreprinderi de asigurare 
sau de reasigurare.

sens prin legislația internă. Aceste 
autorități nu sunt întreprinderi de asigurare 
sau de reasigurare sau asociații printre 
membrii cărora se numără în mod direct 
sau indirect întreprinderi de asigurare și 
reasigurare sau intermediari de asigurări 
sau reasigurări.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează evitarea conflictului de interese între intermediarii de asigurări și 
autoritățile de supraveghere a acestora, consolidând astfel calitatea serviciilor și eficiența 
pieței. Prezentul amendament se bazează pe propunerea BEUC.

Amendamentul 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste competențe includ cel puțin 
următoarele drepturi:
(a) dreptul de a avea acces la orice 
document care ar fi pertinent pentru 
executarea sarcinilor de supraveghere, 
oricare ar fi forma lui, și de a primi o 
copie a acestuia;
(b) dreptul de a solicita informații de la 
orice persoană și, în cazul în care este 
necesar, de a convoca și audia orice 
persoană pentru a obține informații;
(c) dreptul de a efectua inspecții la fața 
locului, inclusiv în locațiile confidențiale;

Or. en

Amendamentul 324
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE



PE504.392v01-00 136/158 AM\926837RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Competențele menționate la 
alineatul (3) sunt exercitate în 
conformitate cu dreptul intern și cuprind 
cel puțin următoarele drepturi:
(a) dreptul de a avea acces la orice 
document care ar fi pertinent pentru 
executarea sarcinilor de supraveghere, 
oricare ar fi forma lui, și de a primi o 
copie a acestuia; 
(b) dreptul de a solicita informații de la 
orice persoană și, în cazul în care este 
necesar, de a convoca și audia orice 
persoană pentru a obține informații;
(c) dreptul de a efectua inspecții la fața 
locului;
(d) dreptul de a efectua evaluări prin 
metoda „clientului misterios”;
(e) dreptul de a solicita interzicerea 
temporară a exercitării activității 
profesionale;
(f) dreptul de a solicita informații din 
partea întreprinderilor de asigurări;
(g) dreptul de a transmite un caz în 
vederea urmăririi penale;
(h) dreptul de a autoriza auditorii sau 
experții să efectueze verificări sau 
investigații.

Or. en

Justificare

Abilitățile autorităților competente ar trebui să fie mai bine descrise pentru a se asigura că 
toate autoritățile competente din toate statele membre au abilitățile necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor prevăzute de IMD, și anume supravegherea respectării normelor de 
conduită profesională incluse. Prezentul amendament se bazează pe propunerea BEUC.
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Amendamentul 325
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Autoritățile competente creează un 
site internet care să propună compararea 
produselor de asigurare. Aceste site-uri 
internet furnizează informații cu privire la 
caracteristicile-cheie ale produselor de 
asigurare și cu privire la costurile totale 
ale încheierii unui contract. AEAPO 
elaborează pentru acest site internet 
proiecte de standarde tehnice de punere în 
aplicare cu privire la prezentarea 
caracteristicilor produselor de asigurare, 
costurile încheierii unui contract și 
compararea produselor. Acest site internet 
nu este finanțat din contribuțiile plătite de 
intermediarii de asigurări și 
întreprinderile de asigurare sau 
întreprinderile afiliate.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează crearea unui site internet independent din punct de vedere 
financiar care să servească drept platformă de informare și comparare a asigurărilor, în 
scopul de a promova transparența. Prezentul amendament se bazează pe o propunere din 
partea BEUC.

Amendamentul 326
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură elaborarea 
unor proceduri corespunzătoare, eficace, 
imparțiale și independente de contestație 

eliminat
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și de atac pentru soluționarea 
extrajudiciară a litigiilor între 
intermediarii de asigurări și clienți, 
precum și între întreprinderile de
asigurare și clienți recurgând la organele 
existente, după caz. Statele membre 
trebuie să se asigure, de asemenea, că 
toate întreprinderile de asigurare și 
intermediarii de asigurări participă la 
procedurile extrajudiciare de soluționare 
a litigiilor, în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:
(a) procedura duce la decizii care nu sunt 
obligatorii;
(b) termenul pentru aducerea litigiului în 
fața unei instanțe încetează a mai curge 
pe durata procedurii de soluționare 
alternativă a litigiilor;
(c) termenul de prescriere al creanței este 
suspendat pe durata procedurii;
(d) procedura este gratuită sau comportă 
costuri moderate;
(e) mijloacele electronice nu sunt 
singurele mijloace prin care părțile pot 
avea acces la procedură; și
(f) sunt posibile măsuri interimare în 
cazuri excepționale în care urgența 
situației le impune. 

Or. en

Amendamentul 327
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură elaborarea unor 
proceduri corespunzătoare, eficace, 
imparțiale și independente de contestație și 
de atac pentru soluționarea extrajudiciară a 

(1) În conformitate cu Directiva privind 
soluționarea alternativă a litigiilor 
(nr. XXX) și cu Regulamentul privind 
soluționarea online a litigiilor (nr. XXX),
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litigiilor între intermediarii de asigurări și 
clienți, precum și între întreprinderile de 
asigurare și clienți recurgând la organele 
existente, după caz. Statele membre trebuie 
să se asigure, de asemenea, că toate 
întreprinderile de asigurare și intermediarii 
de asigurări participă la procedurile 
extrajudiciare de soluționare a litigiilor, în 
cazul în care sunt îndeplinite următoarele 
condiții:

statele membre asigură elaborarea unor 
proceduri corespunzătoare, eficace, 
imparțiale și independente de contestație și 
de atac pentru soluționarea extrajudiciară a 
litigiilor între intermediarii de asigurări și 
clienți, precum și între întreprinderile de 
asigurare și clienți recurgând la organele 
existente, după caz. Statele membre se 
asigură, de asemenea, că toate 
întreprinderile de asigurare și intermediarii 
de asigurări participă la procedurile 
extrajudiciare de soluționare a litigiilor, în 
cazul în care sunt îndeplinite următoarele 
condiții:

Or. en

Justificare

În cazul soluționării alternative a litigiilor, dispozițiile Parlamentului European și ale 
Consiliului privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE ar trebui să fie obligatorii 
pentru prezenta directivă.

Amendamentul 328
Sławomir Nitras

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură elaborarea unor 
proceduri corespunzătoare, eficace, 
imparțiale și independente de contestație și 
de atac pentru soluționarea extrajudiciară a 
litigiilor între intermediarii de asigurări și 
clienți, precum și între întreprinderile de 
asigurare și clienți recurgând la organele 
existente, după caz. Statele membre trebuie 
să se asigure, de asemenea, că toate 
întreprinderile de asigurare și intermediarii 
de asigurări participă la procedurile 
extrajudiciare de soluționare a litigiilor, în 
cazul în care sunt îndeplinite următoarele 
condiții:

(1) Statele membre asigură elaborarea unor 
proceduri corespunzătoare, eficace, 
imparțiale și independente de contestație și 
de atac pentru soluționarea extrajudiciară a 
litigiilor între intermediarii de asigurări și 
clienți, precum și între întreprinderile de 
asigurare și clienți recurgând la organele 
existente, după caz. Statele membre se 
asigură, de asemenea, că toate 
întreprinderile de asigurare și intermediarii 
de asigurări au posibilitatea de a participa
la procedurile extrajudiciare de soluționare 
a litigiilor, în cazul în care sunt îndeplinite 
următoarele condiții:
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Or. pl

Justificare

Participarea obligatorie a întreprinderilor de asigurare și a intermediarilor de asigurări la 
procedurile extrajudiciare de soluționare a litigiilor ar încălca libertatea de stabilire. 
Premisa fundamentală a arbitrajului se referă la faptul că arbitrajul ar trebui să fie voluntar 
și bazat pe acordul ambelor părți.

Amendamentul 329
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedura duce la decizii care nu sunt 
obligatorii;

eliminat

Or. en

Justificare

În Regatul Unit, Danemarca și Norvegia (SEE), deciziile sunt obligatorii pentru sectorul 
asigurărilor, nu și pentru consumatori, iar propunerea de la litera (a) va duce la diminuarea
drepturilor consumatorilor stabilite în aceste țări.

Amendamentul 330
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedura duce la decizii care nu sunt
obligatorii;

(a) procedura duce la decizii care, la cerere 
explicită, pot fi obligatorii pentru 
intermediar și/sau pentru întreprinderea 
de asigurare și pentru client;

Or. en
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Justificare

Avantajul soluționării alternative a litigiilor constă în a oferi intermediarului și clientului de 
retail un sistem de soluționare a litigiilor eficient din punct de vedere al timpului și al 
costurilor, care, în plus, reduce sarcinile pentru jurisdicțiile obișnuite. Prin urmare, ar trebui 
să fie alegerea participanților de a decide astfel.

Amendamentul 331
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) procedura duce la decizii care nu sunt
obligatorii;

(a) procedura duce la decizii obligatorii 
pentru întreprinderea de asigurare sau 
pentru intermediarul de asigurări;

Or. en

Amendamentul 332
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) termenul pentru aducerea litigiului în 
fața unei instanțe încetează a mai curge 
pe durata procedurii de soluționare 
alternativă a litigiilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 333
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) termenul de prescriere al creanței este 
suspendat pe durata procedurii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 334
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procedura este gratuită sau comportă 
costuri moderate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 335
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) mijloacele electronice nu sunt 
singurele mijloace prin care părțile pot 
avea acces la procedură; și

eliminat

Or. en

Amendamentul 336
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) sunt posibile măsuri interimare în 
cazuri excepționale în care urgența 
situației le impune. 

eliminat

Or. en

Amendamentul 337
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre asigură elaborarea 
unor proceduri corespunzătoare, eficace, 
imparțiale și independente de contestație 
și de atac pentru soluționarea 
extrajudiciară a litigiilor între 
intermediarii de asigurări și clienți, 
precum și între întreprinderile de 
asigurare și clienți recurgând la organele 
existente, după caz. Acest lucru trebuie să 
se realizeze în conformitate cu legislația 
existentă a UE în domeniul SAL.
În cazul în care un client inițiază o 
procedură pentru soluționarea alternativă 
a litigiului prevăzută în legislația 
națională împotriva unui intermediar sau 
a unei întreprinderi de asigurare în ceea 
ce privește un litigiu privind drepturile și 
obligațiile prevăzute în prezenta directivă, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare are obligația 
de a participa la procedura respectivă.
În scopul aplicării prezentei directive, 
autoritățile competente cooperează între 
ele și cu entitățile responsabile pentru 
plângeri extrajudiciare și procedura de 
recurs menționată mai sus și în măsura 
permisă de directivele sau regulamentele 
UE în vigoare.
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Or. en

Amendamentul 338
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
intermediarii de asigurări stabiliți pe 
teritoriul lor informează consumatorii cu 
privire la numele, adresa și site-ul internet 
al entităților SAL sub incidența cărora 
intră aceștia și care sunt competente să 
soluționeze eventualele litigii între ei și 
consumatori. 
Intermediarii de asigurări stabiliți în 
Uniune care practică vânzarea de bunuri 
online și transfrontaliere informează 
consumatorii cu privire la platforma SOL, 
dacă este cazul, și cu privire la adresa lor 
de e-mail. Accesul la aceste informații ar 
trebui să fie simplu, direct, vizibil și 
permanent pe site-urile internet ale 
intermediarilor de asigurări, precum și în 
cadrul mesajelor transmise de aceștia 
dacă oferta este prezentată prin e-mail 
sau prin alt mesaj textual transmis prin 
mijloace electronice. Aceste informații 
includ un link către pagina principală a 
platformei SOL. De asemenea, 
intermediarii de asigurări informează 
consumatorii cu privire la platforma SOL 
atunci când consumatorul înaintează o 
reclamație către un intermediar de 
asigurări sau către un mediator din 
cadrul întreprinderii. 

Or. en

Amendamentul 339
Catherine Stihler
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Propunere de directivă
Articolul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
În cazul în care un client inițiază o 
procedură pentru soluționarea alternativă 
a litigiului prevăzută în legislația 
națională împotriva unui intermediar sau 
a unei întreprinderi de asigurare în ceea 
ce privește un litigiu privind drepturile și 
obligațiile prevăzute în prezenta directivă, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare are obligația 
de a participa la procedura respectivă. 
În scopul aplicării prezentei directive, 
autoritățile competente cooperează între 
ele și cu entitățile responsabile pentru 
plângeri extrajudiciare și procedura de 
recurs menționată mai sus și în măsura 
permisă de directivele sau regulamentele 
UE în vigoare. 

Or. en

Amendamentul 340
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre veghează ca întreprinderile 
de asigurare și de reasigurare și 
intermediarii să recurgă numai la serviciile 
de intermediere de asigurări și de 
reasigurări prestate de intermediarii de 
asigurări și de reasigurări înregistrați , de 
persoanele prevăzute la articolul 1 alineatul 
(2) sau de persoanele care au încheiat 
procedura de declarare menționată la 
articolul 4 .

Statele membre veghează ca întreprinderile 
de asigurare și de reasigurare și 
intermediarii să recurgă numai la serviciile 
de intermediere de asigurări și de 
reasigurări prestate de intermediarii de 
asigurări și de reasigurări înregistrați, de 
persoanele prevăzute la articolul 1 
alineatul (2).
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Serviciile în cauză constau în servicii de 
intermediere de asigurări și reasigurări 
prestate pentru riscuri și angajamente în 
cadrul Uniunii.

Or. de

[Menționate la articolul 1 alineatul (3)].

Justificare

Clarificarea textului. Intermediarii de asigurări trebuie să aibă posibilitatea de a încheia 
acorduri de cooperare internațională, în scopul de a oferi acoperire clienților care sunt activi 
pe plan internațional.

Amendamentul 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre veghează ca întreprinderile 
de asigurare și de reasigurare și 
intermediarii să recurgă numai la serviciile 
de intermediere de asigurări și de 
reasigurări prestate de intermediarii de 
asigurări și de reasigurări înregistrați , de 
persoanele prevăzute la articolul 1 alineatul 
(2) sau de persoanele care au încheiat 
procedura de declarare menționată la 
articolul 4 .

Statele membre veghează ca întreprinderile 
de asigurare și de reasigurare și 
intermediarii să recurgă numai la serviciile 
de intermediere de asigurări și de 
reasigurări prestate de intermediarii de 
asigurări și de reasigurări înregistrați și/sau
de persoanele prevăzute la articolul 1 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Articolul 4 a fost eliminat, prin urmare, este necesar ca prezentul amendament să mențină 
consecvența textului.

Amendamentul 342
Pablo Zalba Bidegain
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Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre veghează ca întreprinderile 
de asigurare și de reasigurare și 
intermediarii să recurgă numai la serviciile 
de intermediere de asigurări și de 
reasigurări prestate de intermediarii de 
asigurări și de reasigurări înregistrați , de 
persoanele prevăzute la articolul 1 alineatul 
(2) sau de persoanele care au încheiat 
procedura de declarare menționată la 
articolul 4 .

Statele membre veghează ca întreprinderile 
de asigurare și de reasigurare și 
intermediarii să recurgă numai la serviciile 
de intermediere de asigurări și de 
reasigurări prestate de intermediarii de 
asigurări și de reasigurări înregistrați sau
de persoanele prevăzute la articolul 1 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 343
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre veghează ca întreprinderile 
de asigurare și de reasigurare și 
intermediarii să recurgă numai la serviciile 
de intermediere de asigurări și de 
reasigurări prestate de intermediarii de 
asigurări și de reasigurări înregistrați , de 
persoanele prevăzute la articolul 1 alineatul 
(2) sau de persoanele care au încheiat 
procedura de declarare menționată la 
articolul 4 .

Statele membre veghează ca, la utilizarea 
serviciilor prestate de intermediarii de 
asigurări și reasigurări stabiliți în UE,
întreprinderile de asigurare și de 
reasigurare și intermediarii să recurgă 
numai la serviciile de intermediere de 
asigurări și de reasigurări prestate de 
intermediarii de asigurări și de reasigurări 
înregistrați sau de persoanele prevăzute la 
articolul 1 alineatul (2) sau de persoanele 
care au încheiat procedura de declarare 
menționată la articolul 4.

Or. en

Justificare

Textul propus de Comisie trebuie să fie modificat pentru a nu exclude activitățile 
internaționale desfășurate de intermediarii europeni.
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Amendamentul 344
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită unui 
intermediar de asigurări sau unei 
întreprinderi de asigurare, atunci când 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări cu sau pentru clienți, să acționeze 
cu onestitate, corectitudine și 
profesionalism, astfel încât să răspundă cel 
mai bine intereselor clienților.

(1) Statele membre solicită unui 
intermediar de asigurări sau unei 
întreprinderi de asigurare, atunci când 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări cu sau pentru clienți, să acționeze 
cu onestitate, corectitudine și 
profesionalism, astfel încât să răspundă 
intereselor clienților.

Or. en

Amendamentul 345
Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită unui 
intermediar de asigurări sau unei 
întreprinderi de asigurare, atunci când 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări cu sau pentru clienți, să acționeze 
cu onestitate, corectitudine și 
profesionalism, astfel încât să răspundă cel 
mai bine intereselor clienților.

(Nu privește versiunea în limba română.) 

Or. de

Amendamentul 346
Catherine Stihler
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită unui 
intermediar de asigurări sau unei 
întreprinderi de asigurare, atunci când 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări cu sau pentru clienți, să acționeze 
cu onestitate, corectitudine și 
profesionalism, astfel încât să răspundă cel 
mai bine intereselor clienților.

(1) Statele membre solicită unui 
intermediar de asigurări sau unei 
întreprinderi de asigurare, atunci când 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări cu sau pentru clienți, să acționeze 
întotdeauna cu onestitate, corectitudine și 
profesionalism, astfel încât să răspundă cel 
mai bine intereselor clienților.

Or. en

Amendamentul 347
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 33. Respectivele acte delegate 
specifică cerința menționată la 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Actele delegate propuse dau posibilitatea de a se preciza normele de conduită profesională 
aplicabile intermediarilor de asigurări, sporind astfel eficacitatea reglementării.

Amendamentul 348
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre se asigură că, în 
cazul în care întreprinderile de asigurare 
creează produse de asigurare și produse 
de asigurare cu componentă 
investițională destinate vânzării către 
clienți profesioniști sau de retail, 
produsele respective sunt concepute 
pentru a satisface nevoile unei piețe-țintă 
identificate în cadrul categoriei relevante 
de clienți.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează promovarea unor produse adecvate și aliniază MiFID II la 
IMD II.

Amendamentul 349
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre se asigură că 
întreprinderile de asigurare iau măsuri 
rezonabile pentru a se asigura că fiecare 
produs de asigurare cu componentă 
investițională este comercializat și 
distribuit clienților din grupul-țintă și că 
obiectivele de vânzări și sistemele de 
recompensare sau stimulentele de la nivel 
intern nu stimulează comercializarea și 
distribuirea produsului în afara grupului-
țintă.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează promovarea unor produse de asigurare adecvate și aliniază 
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IMD II la MiFID.

Amendamentul 350
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Statele membre impun societăților de 
investiții care concep produse de 
asigurare cu componentă investițională 
cu scopul de a le vinde unor clienți 
profesioniști sau de retail să ofere 
oricărui intermediar terț informații cu 
privire la piața-țintă preconizată pentru 
produsele respective.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament aliniază IMD II la MiFID II.

Amendamentul 351
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) Statele membre se asigură că modul 
în care o întreprindere de investiții își 
remunerează personalul, reprezentanții 
desemnați sau alți intermediari nu 
împiedică respectarea obligației de a 
acționa în interesul superior al clienților. 
De asemenea, statele membre se asigură 
că, în cazul în care angajații furnizează 
consultanță, comercializează sau vând 
produse de asigurare sau produse de 
asigurare cu componentă investițională 
clienților de retail, structurile de 



PE504.392v01-00 152/158 AM\926837RO.doc

RO

remunerare în cauză nu aduc atingere 
capacității angajaților de a oferi o 
recomandare obiectivă.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează alinierea IMD II la MiFID II.

Amendamentul 352
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Toate informațiile, inclusiv 
comunicările publicitare, adresate de către 
intermediarul de asigurări sau de 
întreprinderea de asigurare clienților sau 
clienților potențiali trebuie să fie corecte, 
clare și neînșelătoare. Comunicările 
publicitare trebuie să fie clar identificabile 
ca atare.

(2) Toate informațiile, inclusiv 
comunicările publicitare, adresate de către 
intermediarul de asigurări sau de 
întreprinderea de asigurare clienților sau 
clienților potențiali sunt corecte, clare și 
neînșelătoare. Informațiile publicitare sunt
întotdeauna clar identificabile ca atare.

Or. en

Amendamentul 353
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
întreprinderile de asigurare prezintă 
informații cu privire la aprobarea 
solicitărilor de daune depuse de clienți. 
Prin urmare, aceste întreprinderi de 
asigurare prezintă pentru fiecare tip de 
poliță (1) numărul solicitărilor pentru 
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care s-au plătit daune, (2) plata medie per 
primă și (3) perioada medie scursă între 
depunerea unei solicitări de daune și 
efectuarea plății. Intermediarii de 
asigurări furnizează clientului aceste 
informații înainte de încheierea oricărui 
contract de asigurare. AEAPO elaborează 
un proiect de standard tehnic de punere în 
aplicare privind evaluarea și prezentarea 
solicitărilor de daune depuse de clienți 
prevăzute în prezentul articol.

Or. en

Justificare

Una dintre cele mai frecvente plângeri ale deținătorilor de polițe de asigurare este legată de 
faptul că, atunci când depun o solicitare de daune, află că asigurarea pe care o dețin nu le 
oferă acoperirea preconizată, că valoarea compensațiilor va fi mult mai mică decât au 
presupus sau că acordarea daunelor va dura mult mai mult timp decât se așteptau. În Regatul 
Unit, scandalul recent legat de sistemul de protecție a plăților a vizat polițe care de cele mai 
multe ori erau vândute fără acordul clientului și în cazul cărora clientul afla că nu este 
eligibil să solicite daune, atunci când depunea o solicitare în acest sens. Prin urmare, ar 
trebui să se prezinte informațiile care indică faptul că solicitarea de daune depusă de un 
deținător de poliță de asigurare ar putea fi aprobată.

Amendamentul 354
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Intermediarii prezintă, printr-o 
notificare standardizată scurtă, că au 
verificat, înainte de încheierea unui 
contract de asigurare, dacă clientul a 
achiziționat deja un produs corespunzător 
necesității identificate inițial de către 
intermediar.

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament vizează soluționarea problemei legate de asigurarea excesivă. Acesta 
se bazează pe contribuția adusă de dl profesor Schwintowski (Universitatea Humboldt din 
Berlin).

Amendamentul 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) înaintea încheierii oricărui contract de 
asigurări, intermediarii de asigurări –
inclusiv cei legați – prezintă clienților 
următoarele informații:

(a) înaintea încheierii oricărui contract de 
asigurare sau, în cazul în care datele 
referitoare la intermediar au suferit 
modificări semnificative, după încheierea 
contractului de asigurare, intermediarii de 
asigurări – inclusiv cei legați – prezintă 
clienților următoarele informații:

Or. en

Justificare

Este necesar să se facă diferența între cele două situații: ar putea fi modificate atât datele 
referitoare la intermediar, cât și detaliile contractului de asigurare. Intermediarul de 
asigurări ar trebui, de asemenea, să furnizeze informații clientului dacă datele referitoare la 
intermediar au suferit modificări.

Amendamentul 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dacă oferă sau nu orice tip de 
consultanță cu privire la produsele de 
asigurare comercializate;

(ii) dacă furnizează sau nu ori oferă sau 
nu orice tip de consultanță cu privire la 
produsele de asigurare comercializate și 
informații cu privire la natura 
consultanței;
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Or. en

Amendamentul 357
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dacă oferă sau nu orice tip de 
consultanță cu privire la produsele de 
asigurare comercializate;

(ii) dacă oferă orice tip de consultanță cu 
privire la produsele de asigurare 
comercializate sau tipul de consultanță pe 
care îl oferă cu privire la aceste produse;

Or. de

Amendamentul 358
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dacă oferă sau nu orice tip de 
consultanță cu privire la produsele de 
asigurare comercializate;

(ii) dacă oferă orice tip de consultanță cu 
privire la produsele de asigurare 
comercializate;

Or. fr

Amendamentul 359
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) dacă intermediarul reprezintă clientul 
sau acționează pentru și în numele 
întreprinderii de asigurare;

(v) dacă intermediarul reprezintă clientul 
sau acționează pentru și în numele 
întreprinderii de asigurare atunci când își 



PE504.392v01-00 156/158 AM\926837RO.doc

RO

desfășoară activitatea de intermediere de 
asigurări;

Or. de

Amendamentul 360
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1 – litera a – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) remunerarea angajaților sau a 
agenților contractuali și numirea 
reprezentanților sau a altor intermediari 
de asigurări de către intermediarul de 
asigurări sau de către o întreprindere de
asigurare nu împiedică respectarea 
obligației de a acționa în interesul 
superior al clientului.

Or. en

Amendamentul 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) înaintea încheierii oricărui contract de 
asigurare, o întreprindere de asigurare 
trebuie să prezinte clienților următoarele 
informații:

eliminat

(i) identitatea și adresa sa, precum și 
faptul că este o întreprindere de 
asigurare;
(ii) dacă oferă sau nu orice tip de 
consultanță cu privire la produsele de 
asigurare comercializate;
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procedurile menționate la articolul 12 
care permit clienților sau altor părți 
interesate să depună contestații cu privire 
la întreprinderile de asigurare și cu 
privire la procedurile extrajudiciare de 
contestație și de atac menționate la 
articolul 13.

Or. en

Justificare

Articolele 183 și 185 din Directiva Solvabilitate II impun întreprinderilor de asigurare să 
prezinte aceleași informații clienților.

Amendamentul 362
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) intermediarii prezintă printr-o 
notificare standardizată scurtă dacă 
utilizează un program informatic pentru a 
compara produsele de asigurare 
disponibile, precum și caracteristicile lor, 
primele și costurile aferente. În cazul în 
care intermediarul utilizează un program 
informatic pentru analiză și comparare, 
acest lucru este comunicat, de asemenea, 
printr-o notificare standardizată scurtă.

Or. en

Justificare

This amendment is based on a contribution of Professor Schwintowski (Humboldt-University 
of Berlin). The use of an IT programme to compare and sort out insurance products would 
promote competition among insurance providers and thereby increase the quality of products 
and advice. The insurance market provides manifold products. Likewise, an insurance 
intermediary can hardly find the most appropriate and cost-effective of the products available 
on the market for his customer, without using an appropriate IT tool. Until now, 
intermediaries have clearly seemed to shy back from the modest costs involved in the use of 
these software systems and prefer to rely on the traditional products which they have always 
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sold. Moreover, intermediaries have had difficulties in replacing traditional products, even 
though a more appropriate product may be available on the market. This is because the 
products already recommended in the past tend to be linked higher commissions for 
intermediaries than newly available products.

Amendamentul 363
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dacă oferă sau nu orice tip de 
consultanță cu privire la produsele de 
asigurare comercializate;

(ii) dacă oferă orice tip de consultanță cu 
privire la produsele de asigurare 
comercializate și tipul de consultanță pe 
care îl oferă cu privire la aceste produse;

Or. de

Amendamentul 364
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dacă oferă sau nu orice tip de 
consultanță cu privire la produsele de 
asigurare comercializate;

(ii) dacă oferă orice tip de consultanță cu 
privire la produsele de asigurare 
comercializate;

Or. fr


