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Emenda 365
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Sabiex jiġu prevenuti l-kunflitti ta’ 
interess, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli li jiżguraw li l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u l-
impjegati tal-impriżi tal-assigurazzjoni 
jiżvelaw lill-klijent jekk humiex:
(i) intermedjarju li jirrappreżenta klijent 
u, fejn tingħata konsulenza dwar 
assigurazzjoni, jekk tkunx qiegħda 
tingħata b’mod indipendenti u abbażi ta’ 
analiżi ġusta ta’ għadd kbir biżżejjed ta’ 
kuntratti ta’ assigurazzjoni disponibbli 
fis-suq;
(ii) intermedjarju li jkun qed jaġixxi għal 
u f’isem impriża tal-assigurazzjoni waħda 
jew iżjed minn waħda u, fejn tingħata 
konsulenza dwar assigurazzjoni, jekk 
tkunx abbażi ta’ analiżi tal-prodotti offruti 
minn impriża tal-assigurazzjoni waħda 
jew iżjed minn waħda; jew
(iii) impjegat ta’ impriża tal-
assigurazzjoni u, fejn tingħata konsulenza 
dwar assigurazzjoni, li tkun qiegħda 
tingħata biss abbażi ta’ analiżi tal-prodotti 
offruti mill-impriża tal-assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 366
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Sabiex jipprevjenu l-kunflitti ta’ 
interess, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli li jiżguraw li l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u l-
impjegati tal-impriżi tal-assigurazzjoni 
jiżvelaw lill-klijent jekk humiex:
(i) intermedjarju li jirrappreżenta klijent 
u, fejn tingħata konsulenza dwar 
assigurazzjoni, jekk tkunx qiegħda 
tingħata b’mod indipendenti abbażi ta’ 
analiżi ġusta ta’ għadd kbir biżżejjed ta’ 
kuntratti ta’ assigurazzjoni disponibbli 
fis-suq;
(ii) intermedjarju li jkun qed jaġixxi għal 
u f’isem impriża tal-assigurazzjoni waħda 
jew iżjed minn waħda u, fejn tingħata 
konsulenza dwar assigurazzjoni, jekk 
tkunx abbażi ta’ analiżi tal-prodotti offruti 
minn impriża tal-assigurazzjoni waħda 
jew iżjed minn waħda; jew
(iii) impjegat ta’ impriża tal-
assigurazzjoni u, fejn tingħata konsulenza 
dwar assigurazzjoni, li tkun qiegħda 
tingħata biss abbażi ta’ analiżi tal-prodotti 
offruti mill-impriża tal-assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 367
Nils Torvalds

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex jipprevjenu l-kunflitti ta’ 
interess, l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu regoli li jiżguraw li l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u l-
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impjegati tal-impriżi tal-assigurazzjoni 
jiżvelaw lill-klijent jekk humiex:
(i) intermedjarju li jirrappreżenta klijent 
u, fejn tingħata konsulenza abbażi ta’ 
analiżi ġusta ta’ għadd kbir biżżejjed ta’ 
kuntratti ta’ assigurazzjoni disponibbli 
fis-suq;
(ii) intermedjarju li jkun qed jaġixxi għal 
u f’isem impriża tal-assigurazzjoni waħda 
jew iżjed minn waħda u, fejn tingħata 
konsulenza dwar assigurazzjoni, jekk 
tkunx abbażi ta’ analiżi tal-prodotti offruti 
minn impriża tal-assigurazzjoni waħda 
jew iżjed minn waħda; jew
(iii) impjegat ta’ impriża tal-
assigurazzjoni u, fejn tingħata konsulenza 
dwar assigurazzjoni, jekk tkunx qiegħda 
tingħata abbażi biss ta’ analiżi tal-prodotti 
offruti mill-impriża tal-assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 368
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel ma jiġi konkluż kuntratt  ta’ 
assigurazzjoni,  intermedjarju ta’ 
assigurazzjoni – inkluż jekk abbinat –
għandu jipprovdi lill-klijent b’tal-anqas l-
informazzjoni li ġejja:

1. Qabel ma jiġi konkluż kuntratt  ta’ 
assigurazzjoni jew kwalunkwe pakkett ta’ 
assigurazzjoni, intermedjarju ta’ 
assigurazzjoni għandu jipprovdi lill-klijent 
b’tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija biex jinżamm allinjament mal-MiFID II
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Emenda 369
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel ma jiġi konkluż kuntratt  ta’ 
assigurazzjoni,  intermedjarju ta’ 
assigurazzjoni  – inkluż jekk abbinat –
għandu jipprovdi lill-klijent b’tal-anqas l-
informazzjoni li ġejja:

1. Intermedjarju ta’ assigurazzjoni, qabel 
ma jiġi konkluż kuntratt  ta’ assigurazzjoni,
għandu jipprovdi lill-klijent b’tal-anqas l-
informazzjoni li ġejja:

Or. en

Emenda 370
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel ma jiġi konkluż kuntratt  ta’ 
assigurazzjoni, intermedjarju ta’ 
assigurazzjoni  – inkluż jekk abbinat –
għandu jipprovdi lill-klijent b’tal-anqas l-
informazzjoni li ġejja:

1. Qabel ma jiġi konkluż kuntratt  ta’ 
assigurazzjoni, intermedjarju ta’ 
assigurazzjoni għandu jipprovdi lill-klijent 
b’tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħassarna l-proċess ta’ dikjarazzjoni. Mhuwiex meħtieġ li jiġi speċifikat it-tip ta’ 
intermedjarju  – “intermedjarju ta’ assigurazzjoni” tkopri lill-kulħadd.

Emenda 371
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jekk ikollux parteċipazzjoni, diretta jew 
indiretta, li tirrappreżenta aktar minn 
10 % tad-drittijiet tal-vot jew tal-kapital 
f’impriża partikolari tal-assigurazzjoni;

a) jekk ikollux parteċipazzjoni, diretta jew 
indiretta tad-drittijiet tal-vot jew tal-kapital 
f’impriża partikolari tal-assigurazzjoni;

Or. de

Emenda 372
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jekk impriża partikolari tal-
assigurazzjoni jew impriża principali ta’ 
impriża partikolari tal-assigurazzjoni 
jkollhiex parteċipazzjoni, diretta jew 
indiretta, li tirrappreżenta aktar minn 
10 % tad-drittijiet tal-vot jew tal-kapital 
tal-intermedjarju tal-assigurazzjoni;

b) jekk impriża partikolari tal-
assigurazzjoni jew impriża prinċipali ta’ 
impriża partikolari tal-assigurazzjoni 
jkollhiex parteċipazzjoni, diretta jew 
indiretta tad-drittijiet tal-vot jew tal-kapital 
tal-intermedjarju tal-assigurazzjoni;

Or. de

Emenda 373
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) it jagħtix parir abbażi ta’ analiżi ġusta, 
jew

(i) jagħtix parir abbażi ta’ valutazzjoni tal-
ħtiġijiet tal-klijent, is-sitwazzjoni 
finanzjarja u l-interess tal-klijent, jew

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija biex ikun hemm allinjament mal-MiFID II

Emenda 374
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) it jagħtix parir abbażi ta’ analiżi ġusta,
jew

(i) jagħtix parir indipendenti abbażi ta’ 
analiżi ta’ għadd kbir biżżejjed ta’ prodotti 
tal-assigurazzjoni disponibbli fis-suq; jew

Or. en

Emenda 375
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) it jagħtix parir  abbażi ta’  analiżi 
ġusta, jew

i) joffrix konsulenza b’mod indipendenti, 
jew

Or. de

Emenda 376
Sari Essayah, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) it jagħtix parir abbażi ta’ analiżi ġusta, 
jew

(i) jagħtix parir indipendenti abbażi ta’
analiżi ġusta, jew
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Or. en

Emenda 377
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) it jagħtix parir abbażi ta’ analiżi ġusta, 
jew

(i) jagħtix parir indipendenti abbażi ta’ 
analiżi ġusta, jew

Or. en

Emenda 378
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) hux qiegħed taħt obligazzjoni 
kuntrattwali li jwettaq negozju ta’
medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
esklussivament ma’ impriża waħda jew 
aktar tal- assigurazzjoni. F’dak il-każ, 
huwa għandu jipprovdi l-ismijiet ta’ dawk 
l-impriżi tal-assigurazzjoni, jew

(ii) jagħtix parir abbażi ta’ analiżi ta’ 
numru limitat ta’ prodotti tal-
assigurazzjoni. F’dak il-każ, huwa għandu 
jipprovdi l-ismijiet tal-impriżi tal-
assigurazzjoni li magħhom jista’, u fil-fatt 
iwettaq, in-negozju tiegħu; jew

Or. en

Emenda 379
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) ma jkunx taħt obligazzjoni 
kuntrattwali li jwettaq negozju ta’ 

(iii) ma jagħti l-ebda parir;
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medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
esklussivament ma’ impriża waħda jew 
aktar tal- assigurazzjoni u ma jagħtix
parir  abbażi ta’  analiżi ġusta. F’dak il-
każ, huwa għandu jipprovdi l-ismijiet ta’ 
dawk l-impriżi tal-assigurazzjoni li 
magħhom jista’,  u  fil-fatt iwettaq, in-
negozju tiegħu;

Or. en

Emenda 380
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) ma ma jkunx taħt obligazzjoni
kuntrattwali li jwettaq negozju ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
esklussivament ma’ impriża waħda jew 
aktar tal-assigurazzjoni u ma jagħtix parir 
abbażi ta’  analiżi ġusta. F’dak il-każ, 

huwa għandu jipprovdi l-ismijiet ta’ dawk 
l-impriżi tal-assigurazzjoni li magħhom 
jista’, u fil-fatt iwettaq, in-negozju tiegħu;

iii) ma jkunx taħt obbligazzjoni
kuntrattwali li jwettaq negozju ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
esklussivament ma’ impriża waħda jew 
aktar tal-assigurazzjoni u ma joffrix il-
konsulenza tiegħu b’mod indipendenti. 
F’dak il-każ, huwa għandu jipprovdi l-
ismijiet ta’ dawk l-impriżi tal-
assigurazzjoni li magħhom jista’,u fil-fatt 
iwettaq, in-negozju tiegħu;

Or. de

Emenda 381
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) ma jkunx taħt obligazzjoni kuntrattwali 
li jwettaq negozju ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni esklussivament ma’ impriża 

(iii) ma jkunx taħt obbligazzjoni
kuntrattwali li jwettaq negozju ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
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waħda jew aktar tal- assigurazzjoni u ma 
jagħtix parir abbażi ta’  analiżi ġusta. 
F’dak il-każ, huwa għandu jipprovdi l-
ismijiet ta’ dawk l-impriżi tal-
assigurazzjoni li magħhom jista’, u fil-fatt
iwettaq, in-negozju tiegħu;

esklussivament ma’ impriża waħda jew 
aktar tal- assigurazzjoni u ma jagħtix parir 
abbażi ta’ valutazzjoni tal-ħtiġijiet tal-
klijenti. F’dak il-każ, huwa għandu 
jipprovdi l-ismijiet ta’ dawk l-impriżi tal-
assigurazzjoni li magħhom jista’, u fil-fatt
iwettaq, in-negozju tiegħu;

Or. en

Emenda 382
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) in-natura tar-rimunerazzjoni rċevuta 
b’rabta mal-kuntratt tal-assigurazzjoni;

imħassar

Or. en

Emenda 383
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) in-natura tar-rimunerazzjoni rċevuta 
b’rabta mal-kuntratt tal-assigurazzjoni;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk intermedjarju jiddebita tariffa din dejjem għandha tiġi żvelata lill-klijent, u dan 
m’għandux jiġi miċħud informazzjoni dwar kummissjonijiet bħala parti mill-proċess tat-teħid 
tad-deċiżjonijiet tagħhom.
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Emenda 384
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) in-natura tar-rimunerazzjoni rċevuta 
b’rabta mal-kuntratt tal-assigurazzjoni;

(d) in-natura tar-rimunerazzjoni li se tiġi
rċevuta b’rabta mal-kuntratt tal-
assigurazzjoni li jkun qed jiġi offrut jew 
ikkunsidrat;

Or. en

Emenda 385
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) in-natura tar-rimunerazzjoni rċevuta 
b’rabta mal-kuntratt tal-assigurazzjoni;

(d) in-natura u l-ammont tar-
rimunerazzjoni rċevuta direttament jew 
indirettament b’rabta mal-kuntratt tal-
assigurazzjoni;

Or. en

Emenda 386
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) in-natura tar-rimunerazzjoni rċevuta 
b’rabta mal-kuntratt tal-assigurazzjoni;

d) in-natura u l-ammont tar-rimunerazzjoni 
rċevuta b’rabta mal-kuntratt tal-
assigurazzjoni;

Or. de
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Emenda 387
Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) in-natura tar-rimunerazzjoni rċevuta 
b’rabta mal-kuntratt tal-assigurazzjoni;

(d) in-natura eżatta tar-rimunerazzjoni 
rċevuta b’rabta mal-kuntratt tal-
assigurazzjoni;

Or. en

Emenda 388
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt e – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) jekk, b’rabta mal-kuntratt tal-
assigurazzjoni, jaħdimx:

(e) jekk, b’rabta mal-kuntratt tal-
assigurazzjoni u kwalunkwe servizz jew 
prodott anċillari propost, jaħdimx:

Or. en

Emenda 389
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt e – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) abbażi ta’ kombinazzjoni ta’ (i) u (ii); imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Konsulenza indipendenti tiddependi b’mod kruċjali fuq ir-rimunerazzjoni tal-intermedjarju 
permezz ta’ tariffa mħallsa mill-klijent, billi r-rimunerazzjoni tal-intermedjarju ma 
tiddependix fuq kummissjoni pprovduta mill-impriża tal-assigurazzjoni. L-intermedjarji xorta 
waħda jistgħu jorbtu lilhom infushom ma’ fornitur speċifiku ta’ assigurazzjoni, iżda l-proċess 
ta’ cherry picking (l-għażla tal-aħjar klijenti) għandu jiġi eskluż anke sabiex jiġu evitati l-
ispejjeż doppji għall-konsumatur u tiġi promossa l-kompetizzjoni bejn l-intermedjarji. Din l-
emenda hija bbażata fuq proposta mill-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi.

Emenda 390
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) jekk intermedjarju jirċievi 
rimunerazzjoni in natura b’konnessjoni 
ma’ attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, in-natura u l-valur 
ekonomiku dirett u indirett ta’ din ir-
rimunerazzjoni.

Or. en

Emenda 391
Sari Essayah, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) jekk b’rabta mal-kuntratt tal-
assigurazzjoni, is-sors ta’ rimunerazzjoni 
huwa:
(i) id-detentur tal-polza;

(ii) l-impriża tal-assigurazzjoni;

(iii) intermedjarju ieħor tal-
assigurazzjoni;
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(iv) kombinazzjoni ta’ (i), (ii) u (iii).

Or. en

Emenda 392
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) jekk b’rabta mal-kuntratt tal-
assigurazzjoni, is-sors ta’ rimunerazzjoni 
huwa:
(i) id-detentur tal-polza;

(ii) l-impriża tal-assigurazzjoni;

(iii) intermedjarju ieħor tal-
assigurazzjoni;
(iv) kombinazzjoni ta’ (i), (ii) u (iii).

Or. en

Emenda 393
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jekk l-intermedjarju hux se jirċievi xi 
tip ta’ tariffa jew kummissjoni, l-ammont 
sħiħ tar-rimunerazzjoni fir-rigward tal-
prodotti tal-assigurazzjoni li jkunu offruti 
jew ikkunsidrati, jew, fejn l-ammont 
preċiż mhux possibbli li jingħata, il-bażi 
tal-kalkolu tat-tariffa jew kummissjoni 
kollha, jew tal-kombinazzjoni tat-tnejn;

imħassar

Or. en
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Emenda 394
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jekk l-intermedjarju hux se jirċievi xi 
tip ta’ tariffa jew kummissjoni, l-ammont 
sħiħ tar-rimunerazzjoni fir-rigward tal-
prodotti tal-assigurazzjoni li jkunu offruti 
jew ikkunsidrati, jew, fejn l-ammont 
preċiż mhux possibbli li jingħata, il-bażi 
tal-kalkolu tat-tariffa jew kummissjoni 
kollha, jew tal-kombinazzjoni tat-tnejn;

imħassar

Or. en

Emenda 395
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jekk l-intermedjarju hux se jirċievi xi 
tip ta’ tariffa jew kummissjoni, l-ammont 
sħiħ tar-rimunerazzjoni fir-rigward tal-
prodotti tal-assigurazzjoni li jkunu offruti 
jew ikkunsidrati, jew, fejn l-ammont 
preċiż mhux possibbli li jingħata, il-bażi 
tal-kalkolu tat-tariffa jew kummissjoni 
kollha, jew tal-kombinazzjoni tat-tnejn;

(f) jekk b’rabta mal-kuntratt tal-
assigurazzjoni, is-sors tar-rimunerazzjoni
huwa:

i) id-detentur tal-polza;

ii) l-impriża tal-assigurazzjoni;

iii) intermedjarju ieħor tal-assigurazzjoni;

iv) kombinazzjoni ta’ (i), (ii) u (iii).

Or. en
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Emenda 396
Sławomir Nitras

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jekk l-intermedjarju hux se jirċievi xi 
tip ta’ tariffa jew kummissjoni, l-ammont 
sħiħ tar-rimunerazzjoni fir-rigward tal-
prodotti tal-assigurazzjoni li jkunu offruti 
jew ikkunsidrati, jew, fejn l-ammont 
preċiż mhux possibbli li jingħata, il-bażi 
tal-kalkolu tat-tariffa jew kummissjoni 
kollha, jew tal-kombinazzjoni tat-tnejn;

(f) jekk b’rabta mal-kuntratt tal-
assigurazzjoni, is-sors tar-rimunerazzjoni
huwa:

i) id-detentur tal-polza;

ii) l-impriża tal-assigurazzjoni;

iii) intermedjarju ieħor tal-assigurazzjoni;

iv) kombinazzjoni ta’ (i), (ii) u (iii).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klijent li jkollu l-informazzjoni dwar ir-rimunerazzjoni jista’ jirrikorri għall-bejgħ dirett 
minflok permezz tal-intermedjarji. L-iżvelar obbligatorju tar-rimunerazzjoni jista’ jirriżulta 
f’żieda tar-rata ta’ qgħad minn 1-3 %, minħabba t-tnaqqis fid-domanda għas-servizzi tal-
intermedjarji. Dan jista’ joħloq iż-żieda fil-prezz tal-assigurazzjoni u t-tnaqqis fil-kwalità tas-
servizz ipprovdut mill-intermedjarji (li jirriżulta minn kompetizzjoni iżjed baxxa). Il-
konċentrazzjoni żejda fuq ir-rimunerazzjoni tista’ tiddevja l-attenzjoni tal-klijent minn fuq 
elementi essenzjali tal-kuntratt tal-assigurazzjoni – bħall-ispejjeż tal-bejgħ.

Emenda 397
Louis Michel

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jekk l-intermedjarju hux se jirċievi xi tip 
ta’ tariffa jew kummissjoni, l-ammont sħiħ 

(f) jekk l-intermedjarju hux se jirċievi xi tip 
ta’ tariffa jew kummissjoni, bil-
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tar-rimunerazzjoni fir-rigward tal-prodotti
tal-assigurazzjoni li jkunu offruti jew 
ikkunsidrati, jew, fejn l-ammont preċiż 
mhux possibbli li jingħata, il-bażi tal-
kalkolu tat-tariffa jew kummissjoni 
kollha, jew tal-kombinazzjoni tat-tnejn;

kundizzjoni li jiżgura kundizzjonijiet ekwi 
bejn il-kanali kollha tad-distribuzzjoni, u 
fejn ikun meħtieġ u proporzjonali, Stat 
Membru jista’ jirrikjedi mingħand l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni, fuq talba tal-kijent, 
rekwiżiti oħra ta’ żvelar.

Or. en

Emenda 398
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jekk l-intermedjarju hux se jirċievi xi 
tip ta’ tariffa jew kummissjoni, l-ammont 
sħiħ tar-rimunerazzjoni fir-rigward tal-
prodotti tal-assigurazzjoni li jkunu offerti
jew ikkunsidrati, jew, fejn l-ammont preċiż 
mhux possibbli li jingħata, il-bażi tal-
kalkolu tat-tariffa jew kummissjoni 
kollha, jew tal-kombinazzjoni tat-tnejn;

(f) jekk l-intermedjarju jirċievi
kummissjoni ta’ kwalunkwe tip b’rabta 
ma’ attività ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni għall-kuntratti ta’ 
assigurazzjoni speċifikati fl-Anness I tad-
Direttiva 2002/83/KE, l-ammont
monetarju sħiħ tal-kummissjoni fir-
rigward tal-prodotti tal-assigurazzjoni li 
jkunu offruti jew ikkunsidrati, jew, fejn l-
ammont preċiż mhux possibbli li jingħata, 
il-bażi tal-kalkolu;

Or. en

Emenda 399
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) jekk l-intermedjarju hux se jirċievi xi tip 
ta’ tariffa jew kummissjoni, l-ammont sħiħ 
tar-rimunerazzjoni fir-rigward tal-prodotti 
tal-assigurazzjoni li jkunu offerti jew 

f) jekk l-intermedjarju hux se jirċievi xi tip 
ta’ tariffa jew kummissjoni, ħarsa ġenerali 
tal-ispejjeż totali, il-primjum nett tal-
assigurazzjoni, kif ukoll l-ammont sħiħ 
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ikkunsidrati, jew, fejn l-ammont preċiż
mhux possibbli li jingħata, il-bażi tal-
kalkolu tat-tariffa jew kummissjoni kollha, 
jew tal-kombinazzjoni tat-tnejn;

tar-rimunerazzjoni fir-rigward tal-prodotti 
tal-assigurazzjoni li jkunu offruti jew 
ikkunsidrati, jew, fejn l-ammonti preċiżi
mhux possibbli li jingħataw, il-bażi tal-
kalkolu tat-tariffa jew kummissjoni kollha, 
jew tal-kombinazzjoni tat-tnejn, kif ukoll 
kalkolu rappreżentattiv;

Or. de

Emenda 400
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jekk l-intermedjarju hux se jirċievi xi tip
ta’ tariffa jew kummissjoni, l-ammont sħiħ 
tar-rimunerazzjoni fir-rigward tal-prodotti 
tal-assigurazzjoni li jkunu offerti jew 
ikkunsidrati, jew, fejn l-ammont preċiż 
mhux possibbli li jingħata, il-bażi tal-
kalkolu tat-tariffa jew kummissjoni kollha, 
jew tal-kombinazzjoni tat-tnejn;

(f) jekk l-intermedjarju hux se jirċievi
benefiċċju ekonomiku ta’ kwalunkwe tip, 
inkluż tariffa jew kummissjoni, l-ammont 
sħiħ tar-rimunerazzjoni fir-rigward tal-
prodotti tal-assigurazzjoni li jkunu offruti
jew ikkunsidrati, jew, fejn l-ammont preċiż 
mhux possibbli li jingħata, il-bażi tal-
kalkolu tat-tariffa jew kummissjoni kollha, 
jew tal-kombinazzjoni tat-tnejn;

Or. en

Emenda 401
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) jekk l-intermedjarju hux se jirċievi xi tip 
ta’ tariffa jew kummissjoni, l-ammont sħiħ
tar-rimunerazzjoni fir-rigward tal-prodotti 
tal-assigurazzjoni li jkunu offerti jew 
ikkunsidrati, jew, fejn l-ammont preċiż 
mhux possibbli li jingħata, il-bażi tal-

(f) jekk l-intermedjarju hux se jirċievi xi tip 
ta’ tariffa, l-ammont sħiħ tat-tariffa fir-
rigward tal-prodotti tal-assigurazzjoni li 
jkunu offruti jew ikkunsidrati, jew, fejn l-
ammont preċiż mhux possibbli li jingħata, 
il-bażi tal-kalkolu tat-tariffa kollha;
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kalkolu tat-tariffa jew kummissjoni kollha, 
jew tal-kombinazzjoni tat-tnejn;

Or. en

Emenda 402
Nils Torvalds

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) jekk b’rabta mal-kuntratt tal-
assigurazzjoni is-sors ta’ rimunerazzjoni 
huwa:
(i) id-detentur tal-polza;

(ii) l-impriża tal-assigurazzjoni;

(iii) intermedjarju ieħor tal-
assigurazzjoni;
(iv) kombinazzjoni ta’ (i), (ii) u (iii).

Or. en

Emenda 403
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) jekk l-intermedjarju jirċievi 
rimunerazzjoni in natura b’konnessjoni 
ma’ attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, in-natura u l-valur 
ekonomiku ta’ din ir-rimunerazzjoni

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-konsulenza dwar l-assigurazzjoni għandha tkun ibbażata biss fuq l-interess tal-klijent, 
mhux il-ftehimiet dwar jew il-prospetti tar-rimunerazzjoni

Emenda 404
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) jekk l-intermedjarju jirċievi 
rimunerazzjoni ta’ tip ieħor b’konnessjoni 
ma’ attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, in-natura u l-valur 
ekonomiku ta’ din ir-rimunerazzjoni;

Or. en

Emenda 405
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) l-ammont monetarju ta’ kwalunkwe 
tariffa li intermedjarju ta’ assigurazzjoni 
jiddebita lill-klijent.

Or. en

Emenda 406
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk l-ammont tal-kummissjoni jkunx 
ibbażat fuq l-ilħuq ta’ miri jew livelli 
miftehmin minn qabel, b’rabta man-
negozju mwettaq mill-intermedjarju ma’ 
assiguratur, mal-istess miri jew livelli, kif 
ukoll mal-ammonti li għandhom jitħallsu 
meta dawn jintlaħqu.

imħassar

Or. en

Emenda 407
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk l-ammont tal-kummissjoni jkunx 
ibbażat fuq l-ilħuq ta’ miri jew livelli
miftehmin minn qabel, b’rabta man-
negozju mwettaq mill-intermedjarju ma’ 
assiguratur, mal-istess miri jew livelli, kif 
ukoll mal-ammonti li għandhom jitħallsu 
meta dawn jintlaħqu.

imħassar

Or. en

Emenda 408
Louis Michel

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk l-ammont tal-kummissjoni jkunx 
ibbażat fuq l-ilħuq ta’ miri jew livelli 
miftehmin minn qabel, b’rabta man-
negozju mwettaq mill-intermedjarju ma’ 
assiguratur, mal-istess miri jew livelli, kif 

imħassar
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ukoll mal-ammonti li għandhom jitħallsu 
meta dawn jintlaħqu.

Or. en

Emenda 409
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk l-ammont tal-kummissjoni jkunx 
ibbażat fuq l-ilħuq ta’ miri jew livelli 
miftehmin minn qabel, b’rabta man-
negozju mwettaq mill-intermedjarju ma’ 
assiguratur, mal-istess miri jew livelli, kif 
ukoll mal-ammonti li għandhom jitħallsu 
meta dawn jintlaħqu.

imħassar

Or. en

Emenda 410
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk l-ammont tal-kummissjoni jkunx 
ibbażat fuq l-ilħuq ta’ miri jew livelli 
miftehmin minn qabel, b’rabta man-
negozju mwettaq mill-intermedjarju ma’ 
assiguratur, mal-istess miri jew livelli, kif 
ukoll mal-ammonti li għandhom jitħallsu 
meta dawn jintlaħqu.

imħassar

Or. en
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Emenda 411
Sławomir Nitras

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk l-ammont tal-kummissjoni jkunx 
ibbażat fuq l-ilħuq ta’ miri jew livelli 
miftehmin minn qabel, b’rabta man-
negozju mwettaq mill-intermedjarju ma’ 
assiguratur, mal-istess miri jew livelli, kif 
ukoll mal-ammonti li għandhom jitħallsu 
meta dawn jintlaħqu.

imħassar

Or. en

Emenda 412
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk l-ammont tal-kummissjoni jkunx 
ibbażat fuq l-ilħuq ta’ miri jew livelli 
miftehmin minn qabel, b’rabta man-
negozju mwettaq mill-intermedjarju ma’ 
assiguratur, mal-istess miri jew livelli, kif 
ukoll mal-ammonti li għandhom jitħallsu 
meta dawn jintlaħqu.

(g) jekk l-intermedjarju jkollu jitħallas
b’kummissjoni, huwa għandu:

(a) jipprovdi lill-klijent bl-ammont jew, 
fejn ma jkunx jista’ jingħata l-ammont 
preċiż, il-bażi tal-kalkolu tat-tariffa jew il-
kummissjoni jew il-kombinazzjoni ta’ 
dawn it-tnejn, jekk il-klijent jitlob dan.
(b) jgħarraf lill-klijent bid-dritt tiegħu li 
jitlob l-informazzjoni msemmija fil-punt 
(a).

Or. en
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Emenda 413
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk l-ammont tal-kummissjoni jkunx 
ibbażat fuq l-ilħuq ta’ miri jew livelli 
miftehmin mnn qabel, b’rabta man-negozju 
mwettaq mill-intermedjarju ma’ 
assiguratur, mal-istess miri jew livelli, kif 
ukoll mal-ammonti li għandhom jitħallsu 
meta dawn jintlaħqu.

(g) Il-kummissjonijiet ibbażati fuq l-ilħuq 
ta’ kwalunkwe miri jew livelli miftehmin
minn qabel, b’rabta man-negozju mwettaq 
mill-intermedjarju ma’ assiguratur huma 
projbiti. Jekk l-intermedjarju jkun se 
jitħallas b’kummissjoni, għandu jgħarraf 
b’mod ċar lill-klijent bl-ammont u l-bażi 
għall-kalkolu ta’ kummissjoni bħal din.

Or. en

Emenda 414
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) jekk l-ammont tal-kummissjoni jkunx 
ibbażat fuq l-ilħuq ta’ miri jew livelli 
miftehmin mnn qabel, b’rabta man-
negozju mwettaq mill-intermedjarju ma’ 
assiguratur, mal-istess miri jew livelli, kif 
ukoll mal-ammonti li għandhom jitħallsu 
meta dawn jintlaħqu.

(g) jekk l-ammont tal-kummissjoni jkunx 
ibbażat fuq l-ilħuq ta’ miri jew livelli 
miftehmin minn qabel, b’rabta mal-volum 
tan-negozju mwettaq mill-intermedjarju
mal-assiguratur.

Or. en

Emenda 415
Sławomir Nitras

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) l-ispejjeż tal-bejgħ b’rabta mal-
prodott tal-assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 416
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1(f) għal 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, l-intermedjarju ta’ 
kuntratti tal-assigurazzjoni li ma jkunux 
tal-klassijiet speċifikati fl-Anness I tad-
Direttiva 2002/83/KE, qabel il-
konklużjoni ta’ kwalunkwe kuntratt tal-
assigurazzjoni, u jekk l-intermedjarju 
għandu jiġi rimunerat b’tariffa jew 
b’kummissjoni, għandu,

imħassar

(a) jipprovdi lill-klijent bl-ammont jew, 
fejn l-ammont preċiż mhux possibbli li 
jingħata, il-bażi tal-kalkolu tat-tariffa jew 
tal-kummissjoni jew tal-kombinazzjoni 
tat-tnejn, jekk il-klijent jitlob dan.
(b) jinforma lill-klijent bid-dritt tiegħu li 
jitlob l-informazzjoni msemmija fil-punt 
(a).

Or. en

Emenda 417
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1(f) għal 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, l-intermedjarju ta’ 
kuntratti tal-assigurazzjoni li ma jkunux 
tal-klassijiet speċifikati fl-Anness I tad-
Direttiva 2002/83/KE, qabel il-
konklużjoni ta’ kwalunkwe kuntratt tal-
assigurazzjoni, u jekk l-intermedjarju 
għandu jiġi rimunerat b’tariffa jew 
b’kummissjoni, għandu:

imħassar

(a) jipprovdi lill-klijent bl-ammont jew, 
fejn l-ammont preċiż mhux possibbli li 
jingħata, il-bażi tal-kalkolu tat-tariffa jew 
tal-kummissjoni jew tal-kombinazzjoni 
tat-tnejn, jekk il-klijent jitlob dan;
(b) jinforma lill-klijent bid-dritt tiegħu li 
jitlob l-informazzjoni msemmija fil-punt 
(a).

Or. de

Emenda 418
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1(f) għal 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, l-intermedjarju ta’ 
kuntratti tal-assigurazzjoni li ma jkunux 
tal-klassijiet speċifikati fl-Anness I tad-
Direttiva 2002/83/KE, qabel il-
konklużjoni ta’ kwalunkwe kuntratt tal-
assigurazzjoni, u jekk l-intermedjarju 
għandu jiġi rimunerat b’tariffa jew 
b’kummissjoni, għandu,

imħassar

(a) jipprovdi lill-klijent bl-ammont jew, 
fejn l-ammont preċiż mhux possibbli li 
jingħata, il-bażi tal-kalkolu tat-tariffa jew 
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tal-kummissjoni jew tal-kombinazzjoni 
tat-tnejn, jekk il-klijent jitlob dan.
(b) jinforma lill-klijent bid-dritt tiegħu li 
jitlob l-informazzjoni msemmija fil-punt 
(a).

Or. en

Emenda 419
Louis Michel

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1(f) għal 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, l-intermedjarju ta’ 
kuntratti tal-assigurazzjoni li ma jkunux 
tal-klassijiet speċifikati fl-Anness I tad-
Direttiva 2002/83/KE, qabel il-
konklużjoni ta’ kwalunkwe kuntratt tal-
assigurazzjoni, u jekk l-intermedjarju 
għandu jiġi rimunerat b’tariffa jew 
b’kummissjoni, għandu,

imħassar

(a) jipprovdi lill-klijent bl-ammont jew, 
fejn l-ammont preċiż mhux possibbli li 
jingħata, il-bażi tal-kalkolu tat-tariffa jew 
tal-kummissjoni jew tal-kombinazzjoni 
tat-tnejn, jekk il-klijent jitlob dan.
(b) jinforma lill-klijent bid-dritt tiegħu li 
jitlob l-informazzjoni msemmija fil-punt 
(a).

Or. en

Emenda 420
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1(f) għal 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, l-intermedjarju ta’ 
kuntratti tal-assigurazzjoni li ma jkunux 
tal-klassijiet speċifikati fl-Anness I tad-
Direttiva 2002/83/KE, qabel il-
konklużjoni ta’ kwalunkwe kuntratt tal-
assigurazzjoni, u jekk l-intermedjarju 
għandu jiġi rimunerat b’tariffa jew 
b’kummissjoni, għandu,

imħassar

(a) jipprovdi lill-klijent bl-ammont jew, 
fejn l-ammont preċiż mhux possibbli li 
jingħata, il-bażi tal-kalkolu tat-tariffa jew 
tal-kummissjoni jew tal-kombinazzjoni 
tat-tnejn, jekk il-klijent jitlob dan.
(b) jinforma lill-klijent bid-dritt tiegħu li 
jitlob l-informazzjoni msemmija fil-punt 
(a).

Or. en

Emenda 421
Sławomir Nitras

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1(f) għal 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, l-intermedjarju ta’ 
kuntratti tal-assigurazzjoni li ma jkunux 
tal-klassijiet speċifikati fl-Anness I tad-
Direttiva 2002/83/KE, qabel il-
konklużjoni ta’ kwalunkwe kuntratt tal-
assigurazzjoni, u jekk l-intermedjarju 
għandu jiġi rimunerat b’tariffa jew 
b’kummissjoni, għandu,

imħassar

(a) jipprovdi lill-klijent bl-ammont jew, 
fejn l-ammont preċiż mhux possibbli li 
jingħata, il-bażi tal-kalkolu tat-tariffa jew 
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tal-kummissjoni jew tal-kombinazzjoni 
tat-tnejn, jekk il-klijent jitlob dan.
(b) jinforma lill-klijent bid-dritt tiegħu li 
jitlob l-informazzjoni msemmija fil-punt 
(a).

Or. en

Emenda 422
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1(f) għal 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, l-intermedjarju ta’ 
kuntratti tal-assigurazzjoni li ma jkunux 
tal-klassijiet speċifikati fl-Anness I tad-
Direttiva 2002/83/KE, qabel il-
konklużjoni ta’ kwalunkwe kuntratt tal-
assigurazzjoni, u jekk l-intermedjarju
għandu jiġi rimunerat b’tariffa jew 
b’kummissjoni, għandu,

2. Tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Direttiva, b’rabta mal-
medjazzjoni fl-assigurazzjoni għal
kuntratti tal-assigurazzjoni li ma jkunux 
tal-klassijiet speċifikati fl-Anness I tad-
Direttiva 2002/83/KE intermedjarju tal-
assigurazzjoni għandu: 

Or. en

Emenda 423
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1(f) għal 
ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, l-intermedjarju ta’ 
kuntratti tal-assigurazzjoni li ma jkunux 
tal-klassijiet speċifikati fl-Anness I tad-
Direttiva 2002/83/KE, qabel il-konklużjoni 
ta’ kwalunkwe kuntratt tal-assigurazzjoni, 

2. L-intermedjarju ta’ kuntratti tal-
assigurazzjoni li ma jkunux tal-klassijiet 
speċifikati fl-Anness I tad-Direttiva 
2002/83/KE, qabel il-konklużjoni ta’ 
kwalunkwe kuntratt tal-assigurazzjoni, u 
jekk l-intermedjarju għandu jiġi rimunerat 
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u jekk l-intermedjarju għandu jiġi 
rimunerat b’tariffa jew b’kummissjoni, 
għandu,

b’tariffa jew b’kummissjoni, għandu,

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa l-promozzjoni tat-trasparenza dwar ir-rimunerazzjoni tal-
intermedjarji tal-assigurazzjoni.

Emenda 424
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdi lill-klijent bl-ammont jew, 
fejn l-ammont preċiż mhux possibbli li 
jingħata, il-bażi tal-kalkolu tat-tariffa jew 
tal-kummissjoni jew tal-kombinazzjoni 
tat-tnejn, jekk il-klijent jitlob dan.

imħassar

Or. en

Emenda 425
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdi lill-klijent bl-ammont jew, 
fejn l-ammont preċiż mhux possibbli li 
jingħata, il-bażi tal-kalkolu tat-tariffa jew 
tal-kummissjoni jew tal-kombinazzjoni 
tat-tnejn, jekk il-klijent jitlob dan.

imħassar

Or. en
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Emenda 426
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdi lill-klijent bl-ammont jew, 
fejn l-ammont preċiż mhux possibbli li
jingħata, il-bażi tal-kalkolu tat-tariffa jew 
tal-kummissjoni jew tal-kombinazzjoni 
tat-tnejn, jekk il-klijent jitlob dan.

(a) jipprovdi lill-klijent bl-ammont, dan 
ifisser l-ispejjeż effettivi kollha, li 
jikkonsistu minn spejjeż għall-konklużjoni 
tal-kuntratt u spejjeż ta’ medjazzjoni fl-
operazzjoni f’termini monetarji. Fejn 
mhux possibbli li jiġu żvelati l-ispejjeż tal-
medjazzjoni fl-operazzjoni f’termini 
monetarji, dawn l-ispejjeż għandhom 
jintwerew bħala perċentwal tal-
kontribuzzjoni annwali tal-klijent. Il-
klijent għandu jiġi infurmat b’nota 
annwali bl-ispejjeż annwali rispettivi 
f’termini monetarji. L-AEAPX għandha 
tiżviluppa abbozzi ta’ standards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni dwar dan il-parametru 
ta’ riferiment dwar kummissjonijiet għall-
kategoriji differenti ta’ prodotti tal-
assigurazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija bbażata fuq il-kontribut tal-Professur  Schwintowski (l-Università ta’ 
Humboldt ta’ Berlin). Huwa ta’ importanza kruċjali li jiġi żvelat l-ammont tal-ispejjeż 
(jiġifieri l-ispejjeż marbuta mat-tlestija ta’ kuntratti u l-operat tal-ispejjeż ta’ medjazzjoni) 
sabiex jinħolqu kundizzjonijiet ekwi bejn il-konsumatur, l-intermedjarju u l-impriża tal-
assigurazzjoni. L-emenda proposta tippermetti li l-konsumatur jidentifika ż-żewġ komponenti 
ewlenin tal-prezzijiet tal-medjazzjoni tal-assigurazzjoni: (1) il-prezz tal-prodott u (2) il-prezz 
tal-medjazzjoni. In-notifika annwali tal-ispejjeż totali żżid it-trasparenza u tippermetti lill-
klijent jiddeċiedi jekk is-sostituzzjoni tal-intermedjarju tkunx favorevoli għalih, u b’hekk tiġi 
promossa l-kompetizzjoni bejn l-intermedjarji u l-kwalità tal-konsulenza.

Emenda 427
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdi lill-klijent bl-ammont jew, 
fejn l-ammont preċiż mhux possibbli li 
jingħata, il-bażi tal-kalkolu tat-tariffa jew 
tal-kummissjoni jew tal-kombinazzjoni 
tat-tnejn, jekk il-klijent jitlob dan.

(a) jipprovdi lill-klijent bl-ammont ta’ 
kwalunkwe kummissjoni jew, fejn l-
ammont preċiż mhux possibbli li jingħata, 
il-bażi tal-kalkolu ta’ kwalunkwe 
kummissjoni, jekk il-klijent jitlob dan.

Or. en

Emenda 428
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jipprovdi lill-klijent bl-ammont jew, 
fejn l-ammont preċiż mhux possibbli li 
jingħata, il-bażi tal-kalkolu tat-tariffa jew 
tal-kummissjoni jew tal-kombinazzjoni tat-
tnejn, jekk il-klijent jitlob dan.

(a) jipprovdi lill-klijent bl-ammont jew, 
fejn l-ammont preċiż mhux possibbli li 
jingħata, il-bażi tal-kalkolu tat-tariffa jew 
tal-kummissjoni jew tal-kombinazzjoni tat-
tnejn.

Or. en

Emenda 429
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jinforma lill-klijent bid-dritt tiegħu li 
jitlob l-informazzjoni msemmija fil-punt 
(a).

imħassar

Or. en
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Emenda 430
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jinforma lill-klijent bid-dritt tiegħu li 
jitlob l-informazzjoni msemmija fil-punt 
(a).

imħassar

Or. en

Emenda 431
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-impriża jew intermedjarju tal-
assigurazzjoni għandu wkoll jinforma lill-
klijent dwar in-natura u l-bażi tal-kalkolu 
ta’ kwalunkwe rimunerazzjoni varjabbli li 
jirċievi xi impjegat minn tagħhom għad-
distribuzzjoni u l-ġestjoni tal-prodott tal-
assigurazzjoni inkwistjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 432
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-impriża jew intermedjarju tal-
assigurazzjoni għandu wkoll jinforma lill-
klijent dwar in-natura u l-bażi tal-kalkolu 
ta’ kwalunkwe rimunerazzjoni varjabbli li 

imħassar
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jirċievi xi impjegat minn tagħhom għad-
distribuzzjoni u l-ġestjoni tal-prodott tal-
assigurazzjoni inkwistjoni.

Or. en

Emenda 433
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-impriża jew intermedjarju tal-
assigurazzjoni għandu wkoll jinforma lill-
klijent dwar in-natura u l-bażi tal-kalkolu 
ta’ kwalunkwe rimunerazzjoni varjabbli li 
jirċievi xi impjegat minn tagħhom għad-
distribuzzjoni u l-ġestjoni tal-prodott tal-
assigurazzjoni inkwistjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 434
Louis Michel

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-impriża jew intermedjarju tal-
assigurazzjoni għandu wkoll jinforma lill-
klijent dwar in-natura u l-bażi tal-kalkolu 
ta’ kwalunkwe rimunerazzjoni varjabbli li 
jirċievi xi impjegat minn tagħhom għad-
distribuzzjoni u l-ġestjoni tal-prodott tal-
assigurazzjoni inkwistjoni.

imħassar

Or. en
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Emenda 435
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-impriża jew intermedjarju tal-
assigurazzjoni għandu wkoll jinforma lill-
klijent dwar in-natura u l-bażi tal-kalkolu 
ta’ kwalunkwe rimunerazzjoni varjabbli li 
jirċievi xi impjegat minn tagħhom għad-
distribuzzjoni u l-ġestjoni tal-prodott tal-
assigurazzjoni inkwistjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 436
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-impriża jew intermedjarju tal-
assigurazzjoni għandu wkoll jinforma lill-
klijent dwar in-natura u l-bażi tal-kalkolu 
ta’ kwalunkwe rimunerazzjoni varjabbli li 
jirċievi xi impjegat minn tagħhom għad-
distribuzzjoni u l-ġestjoni tal-prodott tal-
assigurazzjoni inkwistjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 437
Sławomir Nitras

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-impriża jew intermedjarju tal-
assigurazzjoni għandu wkoll jinforma lill-
klijent dwar in-natura u l-bażi tal-kalkolu 
ta’ kwalunkwe rimunerazzjoni varjabbli li 
jirċievi xi impjegat minn tagħhom għad-
distribuzzjoni u l-ġestjoni tal-prodott tal-
assigurazzjoni inkwistjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 438
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-impriża jew intermedjarju tal-
assigurazzjoni għandu wkoll jinforma lill-
klijent dwar in-natura u l-bażi tal-kalkolu 
ta’ kwalunkwe rimunerazzjoni varjabbli li 
jirċievi xi impjegat minn tagħhom għad-
distribuzzjoni u l-ġestjoni tal-prodott tal-
assigurazzjoni inkwistjoni.

3. L-impriża jew intermedjarju tal-
assigurazzjoni għandu wkoll jinforma
b’mod trasparenti lill-klijent dwar in-
natura u l-ammont, kif ukoll il-bażi tal-
kalkolu ta’ kwalunkwe rimunerazzjoni 
varjabbli li jirċievi xi impjegat minn 
tagħhom għad-distribuzzjoni u l-ġestjoni 
tal-prodott tal-assigurazzjoni inkwistjoni.

Or. de

Emenda 439
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-impriża jew intermedjarju tal-
assigurazzjoni għandu wkoll jinforma lill-
klijent dwar in-natura u l-bażi tal-kalkolu 
ta’ kwalunkwe rimunerazzjoni varjabbli li 

3. L-impriża jew intermedjarju tal-
assigurazzjoni għandu wkoll jinforma lill-
klijent dwar in-natura u l-bażi tal-kalkolu 
ta’ kwalunkwe rimunerazzjoni varjabbli li 
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jirċievi xi impjegat minn tagħhom għad-
distribuzzjoni u l-ġestjoni tal-prodott tal-
assigurazzjoni inkwistjoni.

jirċievi xi impjegat minn tagħhom għad-
distribuzzjoni u l-ġestjoni tal-prodott tal-
assigurazzjoni inkwistjoni kif ukoll 
kwalunkwe servizz jew prodott anċillari 
propost.

Or. en

Emenda 440
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk isiru ħlasijiet mill-klijent fil-qafas 
tal-kuntratt tal-assigurazzjoni wara li dan 
ikun ġie konkluż, l-impriża jew 
intermedjarju tal-assigurazzjoni 
għandhom ukoll iwettqu l-iżvelar, skont 
dan l-Artikolu, għal kull wieħed minn 
dawn il-ħlasijiet.

imħassar

Or. en

Emenda 441
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk isiru ħlasijiet mill-klijent fil-qafas 
tal-kuntratt tal-assigurazzjoni wara li dan 
ikun ġie konkluż, l-impriża jew 
intermedjarju tal-assigurazzjoni 
għandhom ukoll iwettqu l-iżvelar, skont 
dan l-Artikolu, għal kull wieħed minn 
dawn il-ħlasijiet.

imħassar

Or. en
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Emenda 442
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk isiru ħlasijiet mill-klijent fil-qafas 
tal-kuntratt tal-assigurazzjoni wara li dan 
ikun ġie konkluż, l-impriża jew 
intermedjarju tal-assigurazzjoni 
għandhom ukoll iwettqu l-iżvelar, skont 
dan l-Artikolu, għal kull wieħed minn 
dawn il-ħlasijiet.

imħassar

Or. en

Emenda 443
Sławomir Nitras

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk isiru ħlasijiet mill-klijent fil-qafas 
tal-kuntratt tal-assigurazzjoni wara li dan 
ikun ġie konkluż, l-impriża jew 
intermedjarju tal-assigurazzjoni 
għandhom ukoll iwettqu l-iżvelar, skont 
dan l-Artikolu, għal kull wieħed minn 
dawn il-ħlasijiet.

imħassar

Or. en

Emenda 444
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk isiru ħlasijiet mill-klijent fil-qafas 
tal-kuntratt tal-assigurazzjoni wara li dan 
ikun ġie konkluż, l-impriża jew 
intermedjarju tal-assigurazzjoni għandhom 
ukoll iwettqu l-iżvelar, skont dan l-
Artikolu, għal kull wieħed minn dawn il-
ħlasijiet.

4. Jekk isiru ħlasijiet mill-klijent fil-qafas 
tal-kuntratt tal-assigurazzjoni wara li dan 
ikun ġie konkluż, minbarra dawk 
magħmula għall-affermazzjoni tal-
garanzija, l-impriża jew intermedjarju tal-
assigurazzjoni għandhom ukoll iwettqu l-
iżvelar, skont dan l-Artikolu, għal kull 
wieħed minn dawn il-ħlasijiet.

Or. en

Emenda 445
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk isiru ħlasijiet mill-klijent fil-qafas 
tal-kuntratt tal-assigurazzjoni wara li dan 
ikun ġie konkluż, l-impriża jew 
intermedjarju tal-assigurazzjoni għandhom 
ukoll iwettqu l-iżvelar, skont dan l-
Artikolu, għal kull wieħed minn dawn il-
ħlasijiet.

4. Jekk isiru ħlasijiet mill-klijent fil-qafas 
tal-kuntratt tal-assigurazzjoni wara li dan 
ikun ġie konkluż, l-impriża jew 
intermedjarju tal-assigurazzjoni għandhom 
ukoll iwettqu l-iżvelar tal-primjum nett 
tal-assigurazzjoni lill-klijenti u l-ammonti 
rilevanti tar-rimunerazzjoni, kif ukoll l-
iżvelar, skont dan l-Artikolu, għal kull 
wieħed minn dawn il-ħlasijiet.

Or. de

Emenda 446
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-mod li bih intermedjarju ta’ 
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assigurazzjoni jew impriża tal-
assigurazzjoni jħallsu l-persunal
tagħhom, jaħtru rappreżentanti jew 
intermedjarji tal-assigurazzjoni oħra ma 
jimpedixxix il-konformità mal-obbligu 
tagħhom li jaġixxu fl-aqwa interess tal-
klijenti tagħhom imsemmija fl-Artikolu 15 
u għandu jeħtieġ li jieħdu l-passi 
raġjonevoli kollha sabiex jidentifikaw u 
jiġġestixxu kunflitti ta’ interess 
bejniethom jew kwalunkwe persuna 
marbuta b’mod dirett jew indirett 
magħhom u mal-klijenti tagħhom u 
sabiex joperaw arranġamenti 
organizzattivi u amministrattivi effettivi 
għal dak il-fini.
Fejn arranġamenti bħal dawn ma jkunux 
biżżejjed sabiex jiżguraw b’fiduċja 
raġonevoli li l-eżistenza tal-kunflitt se tiġi 
prevenuta, l-intermedjarju ta’ 
assigurazzjoni jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jirrifjutaw in-
negozju irrispettivament minn kwalunkwe 
kunsens tal-klijent..

Or. en

Emenda 447
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 34 dwar miżuri sabiex jiġi żgurat 
li l-impriżi tal-assigurazzjoni 
jikkonformaw mal-prinċipji stabbiliti 
f’dan l-Artikolu meta jipprovdu servizzi 
ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni jew 
servizzi anċillari lill-klijenti tagħhom, 
inklużi l-kundizzjonijiet li magħhom l-
informazzjoni għandha tikkonforma 
sabiex tkun ġusta, ċara u mhux qarrieqa, 
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id-dettalji dwar il-kontenut u l-format tal-
informazzjoni lill-klijenti b’rabta mal-
impriżi tal-investiment u s-servizzi 
tagħhom, il-kriterji għall-valutazzjoni tal-
emittenti differenti u l-fornituri tal-
prodotti għall-għoti ta’ konsulenza dwar l-
assigurazzjoni fuq bażi indipendenti, il-
kriterji għall-valutazzjoni tal-konformità 
tal-impriżi li jirċievu inċentivi bl-obbligu 
li jaġixxu b’mod onest, ġust u 
professjonali skont l-aqwa interess tal-
klijent. Dawk l-atti delegati għandhom 
jikkunsidraw:
(a) in-natura tas-servizz(i) offrut(i) jew 
ipprovdut(i) lill-klijent jew klijent 
potenzjali, billi jiġu kkunsidrati t-tip, l-
oġġett, id-daqs u l-frekwenza tat-
tranżazzjonijiet;
(b) in-natura tal-prodotti tal-
assigurazzjoni u l-investimenti tal-
assigurazzjoni li jkunu qegħdin jiġu 
offruti jew ikkunsidrati;
(c) in-natura mhux professjonali jew 
professjonali tal-klijent jew tal-klijenti 
potenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-assimetrija tal-informazzjoni bejn il-klijenti u l-intermedjari tal-assigurazzjoni u l-ħlasijiet 
tal-kummissjonijiet mill-impriżi tal-assigurazzjoni lill-intermedjarji attwalment jaffettwaw 
b’mod serju l-kwalità tal-konsulenza fuq il-prodotti tal-assigurazzjoni. Dan ifixkel il-provvista 
kosteffettiva u orjentata lejn il-mezzi ta’ prodotti għall-klijenti. Madankollu, minħabba l-istat 
attwali tad-dibattitu politiku Ewropew rispettiv u għal qafas regolatorju effettiv u koerenti, 
allinjament tajjeb tal-IMD II mal-MiFID huwa approċċ effettiv.

Emenda 448
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-impriżi jew l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni ma jiġux ikkunsidrati li 
qed jilħqu l-obbligi tagħhom skont l-
Artikolu 24 jew ta’ dan l-Artikolu fejn, 
b’mod partikolari, iħallsu lil kwalunkwe 
persuna minbarra l-klijent jew jirċievu 
kwalunkwe tariffa jew kummissjoni, jew 
jipprovdu jew jiġu pprovduti bi 
kwalunkwe benefiċċju mhux monetarju 
b’rabta mal-għoti ta’ servizz ta’ 
investiment tal-assigurazzjoni jew servizz 
anċillari minn kwalunkwe parti minbarra 
l-klijent, għajr meta l-ħlas tat-tariffa jew 
il-kummissjoni, jew l-għoti tal-benefiċċju 
mhux monetarju jkunu mfassla sabiex 
itejbu l-kwalità tas-servizz rilevanti lill-
klijent u ma jdgħajfux il-konformità mal-
intermedjarju ta’ assigurazzjoni jew id-
dmir tal-impriża li taġixxi b’mod onest, 
ġust u professjonali skont l-aqwa interess 
tal-klijenti tagħha u:
(a) jiġi ttrasferit lill-investitur 
akkumpanjat b’dokumentazzjoni li 
tispjega fid-dettall is-servizzi kollha u t-
tariffa jew il-kummissjoni assoċjata 
miegħu;
(b) jippermetti jew ikun meħtieġ għall-
għoti ta’ servizzi ta’ investiment tal-
assigurazzjoni, bħall-ispejjeż tal-kustodja, 
l-ispejjeż tas-soluzzjoni u l-iskambju, id-
dazji regolatorji jew it-tariffi legali, u li, 
bin-natura tagħhom, ma jistgħux joħolqu 
kunflitti mad-dmirijiet tal-intermedjarju 
jew l-impriża tal-assigurazzjoni li jaġixxu 
b’mod onest, ġust u professjonali skont l-
aqwa interessi tal-klijenti tagħhom; jew
(c) l-eżistenza, in-natura u l-ammont 
tiegħu, jew, fejn l-ammont ma jkunx jista’ 
jiġi aċċertat, il-metodu li bih jiġi kkalkulat 
dak l-ammont, għandhom jiġu żvelati 
b’mod ċar lill-klijent, b’mod li jkun 
komprensiv, qabel l-għotja tas-servizz 
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rilevanti;
Minkejja li l-Istati Membri jipprovdu li r-
rekwiżiti ta’ dan il-paragrafu jintlaħqu 
biss meta l-valur tat-tariffa, il-
kummissjoni jew il-benefiċċju mhux 
monetarju jiġu ttrasferiti lill-klijent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-assimetrija tal-informazzjoni bejn il-klijenti u l-intermedjari tal-assigurazzjoni u l-ħlasijiet 
tal-kummissjonijiet mill-impriżi tal-assigurazzjoni lill-intermedjarji attwalment jaffettwaw 
b’mod serju l-kwalità tal-konsulenza fuq il-prodotti tal-assigurazzjoni. Dan ifixkel il-provvista 
kosteffettiva u orjentata lejn il-mezzi ta’ prodotti għall-klijenti. Madankollu, minħabba l-istat 
attwali tad-dibattitu politiku Ewropew rispettiv u għal qafas regolatorju effettiv u koerenti, 
allinjament tajjeb tal-IMD II mal-MiFID huwa approċċ effettiv.

Emenda 449
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. L-impriżi tal-assigurazzjoni 
għandhom joffru l-prodotti tagħhom lill-
intermedjarji tal-assigurazzjoni għall-
prezz nett, dan ifisser bħala poloz tal-
assigurazzjoni kkwotati b’mod nett. Dawn 
il-prodotti tal-assigurazzjoni kkwotati 
b’mod nett ma għandhom jinkludu l-ebda 
spiża ta’ medjazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa ż-żieda tal-kompetizzjoni fis-suq tal-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni. Il-prodotti tal-assigurazzjoni netta (jiġifieri l-prodotti ta’ prezz li jeskludi l-
ispejjeż tal-medjazzjoni) jistgħu jtejbu l-provvista tal-prodott għall-intermedjarji, li jaħdmu 
abbażi ta’ tariffa u li ma jitħallewx jirċievu kummissjonijiet, u b’hekk titħeġġeġ il-
kompetizzjoni fost l-intermedjarji. Din l-emenda hija bbażata fuq kontribut mill-Professur 
Schwintowski (l-Università ta’ Humboldt ta’ Berlin).
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Emenda 450
Sari Essayah, Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat kif 
ir-rimunerazzjoni tal-intermedjarju -
inkluża kummissjoni kontinġenti -
għandha tiġi żvelata lill-klijent, kif 
imsemmi fil-paragrafu 1(f) u (g) u fil-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu;
(b) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat, 
b’mod partikulari, il-bażi tal-kalkolu tat-
tariffa jew il-kummissjoni kollha, jew il-
kombinazzjoni tat-tnejn;
(c) il-passi li wieħed jista’ jistenna 
raġonevolment li jittieħdu mill-
intermedjarji u mill-impriżi tal-
assigurazzjoni sabiex jiżvelaw ir-
rimunerazzjoni tagħhom lill-klijent.

Or. en

Emenda 451
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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(a) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat kif 
ir-rimunerazzjoni tal-intermedjarju -
inkluża kummissjoni kontinġenti -
għandha tiġi żvelata lill-klijent, kif 
imsemmi fil-paragrafu 1(f) u (g) u fil-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu;
(b) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat, 
b’mod partikulari, il-bażi tal-kalkolu tat-
tariffa jew il-kummissjoni kollha, jew il-
kombinazzjoni tat-tnejn;
(c) il-passi li wieħed jista’ jistenna 
raġonevolment li jittieħdu mill-
intermedjarji u mill-impriżi tal-
assigurazzjoni sabiex jiżvelaw ir-
rimunerazzjoni tagħhom lill-klijent.

Or. en

Emenda 452
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat kif 
ir-rimunerazzjoni tal-intermedjarju -
inkluża kummissjoni kontinġenti -
għandha tiġi żvelata lill-klijent, kif 
imsemmi fil-paragrafu 1(f) u (g) u fil-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu;
(b) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat, 
b’mod partikulari, il-bażi tal-kalkolu tat-
tariffa jew il-kummissjoni kollha, jew il-
kombinazzjoni tat-tnejn;
(c) il-passi li wieħed jista’ jistenna 
raġonevolment li jittieħdu mill-
intermedjarji u mill-impriżi tal-
assigurazzjoni sabiex jiżvelaw ir-
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rimunerazzjoni tagħhom lill-klijent.

Or. en

Emenda 453
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat kif 
ir-rimunerazzjoni tal-intermedjarju -
inkluża kummissjoni kontinġenti -
għandha tiġi żvelata lill-klijent, kif 
imsemmi fil-paragrafu 1(f) u (g) u fil-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu;
(b) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat, 
b’mod partikulari, il-bażi tal-kalkolu tat-
tariffa jew il-kummissjoni kollha, jew il-
kombinazzjoni tat-tnejn;
(c) il-passi li wieħed jista’ jistenna 
raġonevolment li jittieħdu mill-
intermedjarji u mill-impriżi tal-
assigurazzjoni sabiex jiżvelaw ir-
rimunerazzjoni tagħhom lill-klijent.

Or. en

Emenda 454
Sławomir Nitras

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat kif 
ir-rimunerazzjoni tal-intermedjarju -
inkluża kummissjoni kontinġenti -
għandha tiġi żvelata lill-klijent, kif 
imsemmi fil-paragrafu 1(f) u (g) u fil-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu;
(b) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat, 
b’mod partikulari, il-bażi tal-kalkolu tat-
tariffa jew il-kummissjoni kollha, jew il-
kombinazzjoni tat-tnejn;
(c) il-passi li wieħed jista’ jistenna 
raġonevolment li jittieħdu mill-
intermedjarji u mill-impriżi tal-
assigurazzjoni sabiex jiżvelaw ir-
rimunerazzjoni tagħhom lill-klijent.

Or. en

Emenda 455
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. L-AEAPX għandha tiżviluppa abbozzi 
ta’ standards tekniċi regolatorji sabiex 
tispeċifika:

Or. en

Emenda 456
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat kif 
ir-rimunerazzjoni tal-intermedjarju -
inkluża kummissjoni kontinġenti -
għandha tiġi żvelata lill-klijent, kif 
imsemmi fil-paragrafu 1(f) u (g) u fil-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu;

imħassar

Or. en

Emenda 457
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat, 
b’mod partikulari, il-bażi tal-kalkolu tat-
tariffa jew il-kummissjoni kollha, jew il-
kombinazzjoni tat-tnejn;

imħassar

Or. en

Emenda 458
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat, 
b’mod partikulari, il-bażi tal-kalkolu tat-
tariffa jew il-kummissjoni kollha, jew il-
kombinazzjoni tat-tnejn;

imħassar

Or. en



PE504.393v01-00 50/168 AM\926838MT.doc

MT

Emenda 459
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-passi li wieħed jista’ jistenna 
raġonevolment li jittieħdu mill-
intermedjarji u mill-impriżi tal-
assigurazzjoni sabiex jiżvelaw ir-
rimunerazzjoni tagħhom lill-klijent.

imħassar

Or. en

Emenda 460
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tissottometti dawk l-
abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sa [...]*.
Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta l-istandards tekniċi regolatorji 
skont l-Artikoli 10-14 tar-Regolament 
(UE) Nru 1094/2010.
_______________

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

Or. en

Emenda 461
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Proposta għal direttiva
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a

Żvelar ta’ informazzjoni

L-Istati Membri jistgħu jintroduċu jew 
iżommu rekwiżiti ta’ żvelar addizzjonali 
għall-medjaturi tal-assigurazzjoni u l-
impriżi tal-assigurazzjoni dwar l-ammont 
ta’ rimunerazzjoni, tariffi, 
kummissjonijiet jew benefiċċji mhux 
monetarji rigward l-għoti ta’ konsulenza 
bil-kundizzjoni li l-Istat Membru jafferma 
kundizzjonijiet ekwi bejn il-kanali kollha 
tad-distribuzzjoni u ma jgħawwiġx il-
kompetizzjoni u jikkonforma mal-liġi tal-
Unjoni. 

Or. en

Emenda 462
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Konsulenza, u standards għall-bejgħ fejn 
ma tingħatax konsulenza

Konsulenza, u standards

Or. en

Emenda 463
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – titlu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Konsulenza, u standards għall-bejgħ fejn 
ma tingħatax konsulenza 

Konsulenza, u standards għall-bejgħ

Or. fr

Emenda 464
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel il-konklużjoni ta’ xi kuntratt 
speċifiku, l-intermedjarju tal-assigurazzjoni
– inkluż jekk abbinat– jew l-impriża tal-
assigurazzjoni, għandhom jidentifikaw, 
fuq il-bażi ta’ informazzjoni pprovduta 
mill-klijent:

1. Fejn tingħata konsulenza qabel il-
konklużjoni ta’ xi kuntratt speċifiku, l-
intermedjarju tal-assigurazzjoni għandu
fuq il-bażi ta’ informazzjoni pprovduta 
mill-klijent:

Or. en

Emenda 465
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel il-konklużjoni ta’ xi kuntratt 
speċifiku, l-intermedjarju tal-assigurazzjoni
–inkluż jekk abbinat– jew l-impriża tal-
assigurazzjoni,  għandhom jidentifikaw, 
fuq il-bażi ta’ informazzjoni pprovduta 
mill-klijent:

1. Qabel il-konklużjoni ta’ xi kuntratt 
speċifiku, l-intermedjarju tal-assigurazzjoni
–inkluż jekk abbinat– jew l-impriża tal-
assigurazzjoni,  għandhom jidentifikaw,
fuq il-bażi ta’ valutazzjoni tal-aqwa 
interess tal-klijent:

Or. en
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Emenda 466
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel il-konklużjoni ta’ xi kuntratt 
speċifiku, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni –inkluż jekk abbinat– jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni,  għandhom
jidentifikaw, fuq il-bażi ta’ informazzjoni 
pprovduta mill-klijent:

1. Fejn tingħata konsulenza qabel il-
konklużjoni ta’ xi kuntratt speċifiku, l-
intermedjarju tal-assigurazzjoni – inkluż 
jekk abbinat – jew l-impriża tal-
assigurazzjoni, għandhom jispeċifikaw,
fuq il-bażi ta’ informazzjoni pprovduta 
mill-klijent:

Or. en

Emenda 467
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Qabel il-konklużjoni ta’ xi kuntratt 
speċifiku, l-intermedjarju tal-assigurazzjoni
–inkluż jekk abbinat– jew l-impriża tal-
assigurazzjoni,  għandhom jidentifikaw,
fuq il-bażi ta’ informazzjoni pprovduta 
mill-klijent:

1. Qabel il-konklużjoni ta’ xi kuntratt 
speċifiku, l-intermedjarju tal-assigurazzjoni 
– inkluż jekk abbinat – jew l-impriża tal-
assigurazzjoni, għandhom jispeċifikaw, fuq 
il-bażi ta’ informazzjoni pprovduta mill-
klijent:

Or. en

Emenda 468
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-domandi u l-bżonnijiet  ta’ dak il- (a) jidentifika d-domandi u l-bżonnijiet ta’ 
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klijent; dak il-klijent;

Or. en

Emenda 469
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) id-domandi u l-bżonnijiet ta’ dak il-
klijent;

a) l-aspettattivi u l-bżonnijiet ta’ dak il-
klijent fir-rigward tal-protezzjoni tal-
assigurazzjoni tiegħu;

(jikkonċerna l-verżjoni Ġermaniża. Fl-
Ingliż titħalla bħala "demands and 
needs".)

Or. de

Emenda 470
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) u għandu jispeċifika lill-klijent ir-
raġunijiet  bażiċi għal xi parir  lill-klijent
dwar prodott speċifikat ta’ assigurazzjoni, 
jekk dak il-parir jingħata .

(b) u jispeċifika lill-klijent ir-raġunijiet
bażiċi għal xi parir lill-klijent dwar prodott
speċifikat ta’ assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 471
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) u għandu jispeċifika lill-klijent ir-
raġunijiet bażiċi għal xi parir lill-klijent
dwar prodott speċifikat ta’ assigurazzjoni, 
jekk dak il-parir jingħata.

(b) u għandu jispeċifika lill-klijent il-poloz 
differenti tal-assigurazzjoni li huwa/hija 
jkun evalwa u r-raġunijiet bażiċi għal xi 
parir lill-klijent dwar prodott speċifikat ta’ 
assigurazzjoni, jekk dak il-parir jingħata.

Or. en

Emenda 472
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) u għandu jispeċifika lill-klijent ir-
raġunijiet bażiċi għal xi parir lill-klijent 
dwar prodott speċifikat ta’ assigurazzjoni, 
jekk dak il-parir jingħata .

b) u għandu jispeċifika lill-klijent ir-
raġunijiet bażiċi għal xi parir lill-klijent 
dwar prodott speċifikat ta’ assigurazzjoni.

Or. fr

Emenda 473
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) u għandu jispeċifika lill-klijent ir-
raġunijiet bażiċi għal xi parir  lill-klijent 
dwar prodott speċifikat ta’ assigurazzjoni, 
jekk dak il-parir jingħata .

(b) lill-klijent ir-raġunijiet bażiċi għal xi 
parir ipprovdut lill-klijent dwar prodott 
speċifikat ta’ assigurazzjoni.

Or. en
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Emenda 474
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) u għandu jispeċifika lill-klijent ir-
raġunijiet bażiċi għal xi parir  lill-klijent 
dwar prodott speċifikat  ta’ assigurazzjoni, 
jekk dak il-parir jingħata .

(b) u għandu jispeċifika, f’każ li tingħata 
xi konsulenza, lill-klijent ir-raġunijiet 
bażiċi għal parir lill-klijent dwar prodott 
speċifikat ta’ assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 475
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ma japplikax il-punt b) tal-ewwel 
paragrafu jekk il-klijent:
a) jirrinunzja b’mod espressiv il-
konsulenza, jew
b) għall-finijiet tal-kuntratt iffinalizzat, 
juża esklussivament il-mezzi ta’ 
komunikazzjoni mill-bogħod (skont it-
tifsira tad-Direttiva 2002/65/KE li 
tikkonċerna t-tqegħid fis-suq b’distanza 
ta’ servizzi finanzjarji ta’ konsumaturi
(Artikolu 2, punt a)), sakemm huwa 
jiddikjara b’mod espliċitu li jixtieq li 
jingħata kwalunkwe konsulenza.

Or. de

(Żieda tal-emenda 76.)

Emenda 476
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1(a) 
u (b)  għandhom jiġu modulati skont il-
komplessità tal- prodott  ta’ assigurazzjoni 
li jkun ġie propost u skont il-livell ta’ 
riskju finanzjarju għall-klijent .

2. Id-dettalji msemmija fil-paragrafu 1(a) 
u (b)  għandhom jiġu modulati skont il-
komplessità tal-prodott ta’ assigurazzjoni li 
jkun ġie propost u skont il-livell ta’ riskju 
finanzjarju għall-klijent billi jiġi speċifikat 
dak li ma jkoprix il-prodott tal-
assigurazzjoni ssuġġerit.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’allinjament mal-PRIPs

Emenda 477
Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-dettalji  msemmija fil-paragrafu 1(a) 
u (b)  għandhom jiġu modulati skont il-
komplessità tal-  prodott  ta’ assigurazzjoni 
li jkun ġie propost  u skont il-livell ta’ 
riskju finanzjarju għall-klijent .

2. Id-dettalji  msemmija fil-paragrafu 1(a) 
u (b) għandhom jiġu modulati skont il-
komplessità tal-prodott ta’ assigurazzjoni li 
jkun ġie propost u skont il-livell ta’ riskju 
finanzjarju għall-klijent, irrispettivament 
mir-rotta ta’ distribuzzjoni li jagħżlu.

Or. en

Emenda 478
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fejn tingħata konsulenza, din għandha 
tikkostitwixxi servizz separat mill-bejgħ 
ta’ assigurazzjoni u li dan is-servizz jista’ 
jinbiegħ bħala konsulenza biss meta:
(a) il-konsulent ikollu l-kompetenza 
professjonali xierqa; u
(b) Pagament separat għal konsulenza 
jkun jista’ jsir biss jekk il-klijent ikun ġie 
infurmat bir-rekwiżit li jagħmel pagament 
u bil-metodu użat għall-kalkolu tiegħu. 

Or. en

Emenda 479
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jinformaw lill-klijent li
jagħtu l-parir tagħhom  fuq il-bażi ta’ 
analiżi ġusta, huma obbligati li jagħtu l-
parir fuq il-bażi ta’ analiżi ta’ numru kbir 
biżżejjed ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni 
disponibbli fis-suq, biex ikunu jistgħu 
jagħmlu  rakkomandazzjoni, skont il-
kriterji professjonali, fir-rigward ta’ liema 
kuntratt ta’ assigurazzjoni  jkun xieraq  
biex jilħaq il-ħtiġijiet tal-klijent.

3. Meta l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jinformaw lill-klijent li
joffru konsulenza b’mod indipendenti

a) huma għandhom jevalwaw b’mod 
komprensiv is-suq rilevanti, sabiex ikunu 
jistgħu jipprovdu rakkomandazzjoni skont 
il-kriterji professjonali, li l-kuntratt tal-
assigurazzjoni jkun xieraq biex jiġu 
ssodisfatti l-ħtiġijiet tal-klijenti. Il-prodotti 
ta’ assigurazzjoni għandhom ikunu 
ddiversifikati fir-rigward tan-natura 
tagħhom u l-fornituri tal-prodott u 
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m’għandhomx ikunu llimitati għall-
prodotti ta’ assigurazzjoni maħruġa jew 
ipprovduti minn entitajiet li jkollhom 
rabtiet mill-qrib mal-intermedjarju jew l-
impriża tal-assigurazzjoni;
b) għandhom jipprovdu konsulenza lill-
klijenti b’mod sħiħ u imparzjali;
c) ma għandhomx jaċċettaw jew jirċievu 
ħlasijiet, kummissjonijiet jew kwalunkwe 
benefiċċju fi flus, benefiċċji monetarji jew 
inċentivi oħra mħallsa jew ipprovduti 
minn kwalunkwe parti terza jew persuna 
li taġixxi f’isem parti terza b’rabta mal-
provvista tas-servizz lill-klijenti.

Or. de

Emenda 480
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-intermedjarju jew l-impriża  tal-
assigurazzjoni jinformaw lill-klijent li
jagħtu l-parir tagħhom  fuq il-bażi ta’ 
analiżi ġusta, huma obbligati li jagħtu l-
parir fuq il-bażi ta’ analiżi ta’ numru kbir 
biżżejjed ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni 
disponibbli fis-suq, biex ikunu jistgħu 
jagħmlu  rakkomandazzjoni, skont il-
kriterji professjonali, fir-rigward ta’ liema 
kuntratt ta’ assigurazzjoni  jkun xieraq 
biex jilħaq il-ħtiġijiet tal-klijent.

3. Meta l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jagħtu parir, huma obbligati 
li jagħtu l-parir fuq il-bażi ta’ analiżi ta’ 
numru kbir biżżejjed ta’ kuntratti ta’ 
assigurazzjoni disponibbli fis-suq, biex 
ikunu jistgħu jagħmlu rakkomandazzjoni
personali fl-aqwa interess tal-
konsumatur, skont il-kriterji professjonali, 
fir-rigward ta’ liema kuntratt ta’ 
assigurazzjoni jkun l-iżjed adatt biex jilħaq 
il-ħtiġijiet tal-klijent.

Or. en

Emenda 481
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jinformaw lill-klijent li
jagħtu l-parir tagħhom  fuq il-bażi ta’ 
analiżi ġusta, huma obbligati li jagħtu l-
parir fuq il-bażi ta’ analiżi ta’ numru kbir 
biżżejjed ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni 
disponibbli fis-suq, biex ikunu jistgħu 
jagħmlu  rakkomandazzjoni, skont il-
kriterji professjonali, fir-rigward ta’ liema 
kuntratt ta’ assigurazzjoni  jkun xieraq
biex jilħaq il-ħtiġijiet tal-klijent.

3. Meta l-intermedjarju tal-assigurazzjoni 
jinforma lill-klijent li jagħti l-parir tiegħu
fuq il-bażi ta’ analiżi ġusta, huwa obbligat 
li jagħti l-parir fuq il-bażi ta’ analiżi ta’ 
numru kbir biżżejjed ta’ kuntratti ta’ 
assigurazzjoni disponibbli fis-suq, biex
ikun jista’ jagħmel rakkomandazzjoni, 
skont il-kriterji professjonali, fir-rigward 
ta’ liema kuntratt ta’ assigurazzjoni  jkun 
xieraq  biex jilħaq il-ħtiġijiet tal-klijent.

Or. en

Emenda 482
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jinformaw lill-klijent li
jagħtu l-parir tagħhom  fuq il-bażi ta’ 
analiżi ġusta, huma obbligati li jagħtu l-
parir fuq il-bażi ta’ analiżi ta’ numru kbir 
biżżejjed ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni 
disponibbli fis-suq, biex ikunu jistgħu 
jagħmlu  rakkomandazzjoni, skont il-
kriterji professjonali, fir-rigward ta’ liema 
kuntratt ta’ assigurazzjoni  jkun xieraq
biex jilħaq il-ħtiġijiet tal-klijent.

3. Meta l-intermedjarju tal-assigurazzjoni 
jinforma lill-klijent li jagħti l-parir tiegħu
fuq il-bażi ta’ analiżi ġusta, huwa obbligat 
li jagħti l-parir fuq il-bażi ta’ analiżi ta’ 
numru kbir biżżejjed ta’ kuntratti ta’ 
assigurazzjoni disponibbli fis-suq, biex
ikun jista’ jagħmel rakkomandazzjoni, 
skont il-kriterji professjonali, fir-rigward 
ta’ liema kuntratt ta’ assigurazzjoni  jkun 
xieraq  biex jilħaq il-ħtiġijiet tal-klijent.

Or. en

Emenda 483
Olle Schmidt
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Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-intermedjarju  jew l-impriża  tal-
assigurazzjoni jinformaw lill-klijent li
jagħtu l-parir tagħhom  fuq il-bażi ta’ 
analiżi ġusta, huma obbligati li jagħtu l-
parir fuq il-bażi ta’ analiżi ta’ numru kbir 
biżżejjed ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni 
disponibbli fis-suq, biex ikunu jistgħu 
jagħmlu  rakkomandazzjoni, skont il-
kriterji professjonali, fir-rigward ta’ liema 
kuntratt ta’ assigurazzjoni  jkun xieraq
biex jilħaq il-ħtiġijiet tal-klijent.

3. Meta l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jinformaw lill-klijent li
jipprovdu l-parir tagħhom fuq il-bażi ta’ 
analiżi ġusta, huma obbligati li jipprovdu l-
parir fuq il-bażi ta’ analiżi ta’ numru kbir 
biżżejjed ta’ kuntratti ta’ assigurazzjoni 
disponibbli fis-suq, biex ikunu jistgħu 
jagħmlu  rakkomandazzjoni, skont il-
kriterji professjonali, fir-rigward ta’ liema 
kuntratt ta’ assigurazzjoni  jkun xieraq
biex jilħaq il-ħtiġijiet tal-klijent.

Or. en

Emenda 484
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt,
jingħatax jew le parir, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom
jagħtu lill-klijent it-tagħrif rilevanti dwar 
il-prodott ta’ assigurazzjoni, f’forma li 
tinftiehem, sabiex il-klijent ikun jista’ jieħu 
deċiżjoni infurmata, filwaqt li jitqiesu l-
kumplessità tal-prodott tal-assigurazzjoni u 
t-tip ta’ klijent.

4. Qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt, jiġix 
ipprovdut jew le parir, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom
jipprovdu lill-klijent it-tagħrif rilevanti 
dwar il-prodott ta’ assigurazzjoni, f’forma 
li tinftiehem, f’dokument ewlieni ta’ 
informazzjoni, sabiex il-klijent ikun jista’ 
jieħu deċiżjoni infurmata, filwaqt li jitqiesu 
l-kumplessità tal-prodott tal-assigurazzjoni 
u t-tip ta’ klijent. L-informazzjoni 
għandha tiġi pprovduta f’dokument ta’ 
informazzjoni standardizzat, f’lingwa 
sempliċi, u li jinkludi l-informazzjoni 
ewlenija tal-kuntratt tal-assigurazzjoni.

Or. en
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Emenda 485
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt,
jingħatax jew le parir, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom
jagħtu lill-klijent it-tagħrif rilevanti dwar 
il-prodott ta’ assigurazzjoni, f’forma li 
tinftiehem, sabiex il-klijent ikun jista’ jieħu 
deċiżjoni infurmata, filwaqt li jitqiesu l-
kumplessità tal-prodott tal-assigurazzjoni u 
t-tip ta’ klijent.

4. Qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt, jiġix 
ipprovdut jew le parir, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom
jipprovdu lill-klijent it-tagħrif rilevanti 
dwar il-prodott ta’ assigurazzjoni, f’forma 
li tinftiehem, sabiex il-klijent ikun jista’ 
jieħu deċiżjoni infurmata, filwaqt li jitqiesu 
l-kumplessità tal-prodott tal-assigurazzjoni 
u t-tip ta’ klijent.

Or. en

Emenda 486
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt,
jingħatax jew le parir, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom
jagħti lill-klijent it-tagħrif rilevanti dwar il-
prodott ta’ assigurazzjoni, f’forma li 
tinftiehem, sabiex il-klijent ikun jista’ jieħu 
deċiżjoni infurmata, filwaqt li jitqiesu l-
kumplessità tal-prodott tal-assigurazzjoni u 
t-tip ta’ klijent.

4. Qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt, l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jagħtu lill-klijent 
it-tagħrif rilevanti dwar il-prodott ta’ 
assigurazzjoni, f’forma li tinftiehem, 
sabiex il-klijent ikun jista’ jieħu deċiżjoni 
infurmata, filwaqt li jitqiesu l-kumplessità 
tal-prodott tal-assigurazzjoni u t-tip ta’ 
klijent.

Or. en

Emenda 487
Jean-Paul Gauzès
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Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt,
jingħatax jew le parir, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom
jagħti lill-klijent it-tagħrif rilevanti dwar il-
prodott ta’ assigurazzjoni, f’forma li 
tinftiehem, sabiex il-klijent ikun jista’ jieħu 
deċiżjoni infurmata, filwaqt li jitqiesu l-
kumplessità tal-prodott tal-assigurazzjoni u 
t-tip ta’ klijent.

4. Qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt, l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jagħtu lill-klijent 
it-tagħrif rilevanti dwar il-prodott ta’ 
assigurazzjoni, f’forma li tinftiehem, 
sabiex il-klijent ikun jista’ jieħu deċiżjoni 
infurmata, filwaqt li jitqiesu l-kumplessità 
tal-prodott tal-assigurazzjoni u t-tip ta’ 
klijent.

Or. fr

Emenda 488
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt, 
jingħatax jew le parir, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom
jagħti lill-klijent it-tagħrif rilevanti dwar il-
prodott ta’ assigurazzjoni, f’forma li 
tinftiehem, sabiex il-klijent ikun jista’ jieħu 
deċiżjoni infurmata, filwaqt li jitqiesu l-
kumplessità tal-prodott tal-assigurazzjoni u 
t-tip ta’ klijent.

4. Qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt, 
jingħatax jew le parir, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom
jagħtu lill-klijent it-tagħrif rilevanti dwar 
il-prodott ta’ assigurazzjoni, f’forma li 
tinftiehem, sabiex il-klijent ikun jista’ jieħu 
deċiżjoni infurmata, filwaqt li jitqiesu l-
kumplessità tal-prodott tal-assigurazzjoni u 
t-tip ta’ klijent.

Or. en

Emenda 489
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt, 
jingħatax jew le parir, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom
jagħti lill-klijent it-tagħrif rilevanti dwar il-
prodott ta’ assigurazzjoni, f’forma li 
tinftiehem, sabiex il-klijent ikun jista’ jieħu 
deċiżjoni infurmata, filwaqt li jitqiesu l-
kumplessità tal-prodott tal-assigurazzjoni u 
t-tip ta’ klijent.

4. Qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt, 
jingħatax jew le parir, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom
jagħtu lill-klijent it-tagħrif rilevanti dwar 
il-prodott ta’ assigurazzjoni, f’forma li
tkun faċli biex tinftiehem u li tkun ċara 
f’dokument ewlieni ta’ informazzjoni, 
sabiex il-klijent ikun jista’ jieħu deċiżjoni 
infurmata, filwaqt li jitqiesu l-kumplessità 
tal-prodott tal-assigurazzjoni u t-tip ta’ 
klijent.

Or. en

Emenda 490
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt, 
jingħatax jew le parir, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom
jagħti lill-klijent it-tagħrif rilevanti dwar il-
prodott ta’ assigurazzjoni, f’forma li 
tinftiehem, sabiex il-klijent ikun jista’ jieħu 
deċiżjoni infurmata, filwaqt li jitqiesu l-
kumplessità tal-prodott tal-assigurazzjoni u 
t-tip ta’ klijent.

4. Qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt, 
jingħatax jew le parir, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom
jagħtu lill-klijent it-tagħrif rilevanti dwar 
il-prodott ta’ assigurazzjoni, f’forma li 
tinftiehem, sabiex il-klijent ikun jista’ jieħu 
deċiżjoni infurmata, filwaqt li jitqiesu l-
kumplessità tal-prodott tal-assigurazzjoni u 
t-tip ta’ klijent. Jista’ jiġi pprovdut 
permezz ta’ formola standardizzata 
adottata fil-livell nazzjonali taħt il-
kontroll tal-awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni għandha tiġi pprovduta permezz ta’ formola standardizzata b’lingwa 
sempliċi. Għandha titfassal formola speċifika għal kull tip ta’ prodott tal-assigurazzjoni 
f’livell nazzjonali bl-involviment tal-organizzazzjonijiet tal-klijenti u taħt il-kontroll tal-
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awtoritajiet kompetenti. Din l-emenda hija bbażata fuq proposta mill-BEUC.

Emenda 491
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tressaq rapport dwar l-applikazzjoni tal-
paragrafu 4 lill-Parlament Ewropew u l-
Kunsill sal-X.X.20XX [sena wara d-dħul 
fis-seħħ tad-Direttiva], u jekk ikun xieraq 
proposta leġiżlattiva li tikkunsidra d-
dispożizzjonijiet tar-regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward 
il-proposta dwar dokumenti ewlenin ta’ 
informazzjoni għall-prodotti ta’
investiment (COM (2012) 352).

Or. en

Emenda 492
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Id-dokument ewlieni ta’ informazzjoni 
għandu jiġi kkumplimentat bil-
produzzjoni ta’ dokument ewlieni tas-
servizzi mill-persuna li tbigħ il-prodott ta’ 
assigurazzjoni li jirrifletti s-servizzi 
mogħtija lill-investitur mhux 
professjonali.

Or. en
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Emenda 493
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Id-dokument ewlieni ta’ informazzjoni 
għandu jinkludi l-ispejjeż assoċjati mal-
prodott ta’ assigurazzjoni, li jinkludu l-
ispejjeż diretti kif ukoll indiretti li jaqgħu 
fuq il-klijent, inkluż indikaturi sommarji 
ta’ dawn l-ispejjeż u, għal raġunijiet ta’ 
tqabbil, l-ispejjeż totali espressi f’termini 
monetarji u ta’ perċentwal, sabiex 
jintwerew l-effetti tal-ispejjeż totali fuq l-
assigurazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispejjeż relatati ma’ prodott ta’ investiment tal-assigurazzjoni jista’ jkollhom effett gravi 
fuq ir-ritorn tal-prodott. Eżempju li juri l-effett tal-ispejjeż totali fuq l-investiment f’termini 
monetarji jtejjeb il-kompatibbiltà, it-trasparenza u l-għarfien tal-klijent. Huwa ta’ importanza 
assoluta li l-ispejjeż totali għandhom jiġu espressi f’termini monetarji, sabiex jintwerew l-
effetti tal-ispejjeż totali fuq l-investiment

Emenda 494
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-informazzjoni msemmija  fl-
Artikoli 16, 17 u 18  mhix meħtieġa li
tingħata meta l-intermedjarju jew l-
impriża  tal- assigurazzjoni jagħmilha ta’ 
medjatur f’assigurazzjoni ta’ riskji kbar,
fil-każ ta’ medjazzjoni minn intermedjarji
jew impriżi tar-riassigurazzjoni, jew 

b’rabta ma’ klijenti professjonali kif 
speċifikat fl-Anness .

1. L-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 
16, 17 u 18 mhix meħtieġa li tiġi 
pprovduta meta l-intermedjarju jew l-
impriża tal- assigurazzjoni jagħmilha ta’ 
medjatur f’assigurazzjoni ta’ riskji kbar, 
fil-każ ta’ medjazzjoni minn intermedjarji 
jew impriżi tar-riassigurazzjoni, jew 
b’rabta ma’ klijenti professjonali kif 
speċifikat fl-Anness.
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Or. en

Emenda 495
Sławomir Nitras

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. B’deroga minn paragrafu 1, fil-każ ta’ 
kuntratt tal-assigurazzjoni għal parti terza 
fejn id-detentur ta’ polza huwa entità 
professjonali kif definit fl-Anness imma 
fejn dik l-entità mhix il-persuna 
assigurata, l-intermedjarju jew l-impriża 
tal-assigurazzjoni jkunu meħtieġa 
jipprovdu lill-persuna assigurata l-
informazzjoni stabbilita fl-Artikoli 16, 17 
u 18.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Proponowany w ust. 1 zapis powoduje, że sytuacja ubezpieczonego w ubezpieczeniu na cudzy 
rachunek, w którym jako ubezpieczający występuje podmiot profesjonalny (np. bank) jest 
mniej korzystna, niż gdyby zawarł on indywidualną umowę ubezpieczenia, ponieważ wyłącza 
obowiązki informacyjne w stosunku do klientów profesjonalnych. Kategoria umów 
zawieranych na cudzy rachunek może być wykorzystywana do faktycznego ograniczania 
uprawnień konsumentów w sytuacji, gdy ubezpieczającym jest podmiot profesjonalny. 
Formalnie mamy tu bowiem do czynienia z obrotem profesjonalnym, mimo iż produkt 
ubezpieczeniowy jest następnie oferowany konsumentom, którzy przystępują do takiej umowy 
jako ubezpieczeni i ponoszą z tego tytułu ciężar finansowy składki.

Emenda 496
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri li jżommu jew 
jadottaw dispożizzjonijiet iżjed stretti li 
japplikaw għall-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u l-impriżi tal-
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assigurazzjoni għandhom jiżguraw li 
dawn id-dispożizzjonijiet jiġu implimentati 
skont il-liġi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 497
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) b’mod ċar u preċiz , li jiftiehem mill-
klijent; u

(b) b’mod ċar u preċiz, li jiftiehem mill-
klijent; u b’konformità mal-Artikolu 15(2)

Or. en

Emenda 498
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) f’lingwa uffiċjali tal-Istat Membru li
fih jinsab ir-riskju, jew fl-Istat Membru   
tal-impenn , jew f’xi lsien ieħor 

miftiehem bejn il-partijiet. Dan għandu 
jiġi pprovdut mingħajr ħlas.

(c) fil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru fejn 
ikun residenti l-konsumatur. L-Istati 
Membri jistgħu jżommu jew jintroduċu 
fil-liġi nazzjonali tagħhom rekwiżiti tal-
lingwa dwar l-informazzjoni kuntrattwali, 
sabiex jiżguraw li din l-informazzjoni 
tinftiehem b’mod faċli mill-konsumatur. 
Dan għandu jiġi pprovdut mingħajr ħlas.

Or. en

Emenda 499
Sven Giegold
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f’isem il-Grupp Verts/ALE

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-impriża tal-assigurazzjoni għandha 
tipprovdi lill-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u l-klijenti b’dokument 
standardizzat ta’ informazzjoni li jinkludi 
l-karatteristiċi ewlenin tal-kuntratt tal-
assigurazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni għandha tkun konformi mal-Artikolu 15(2) li jipprevedi li l-informazzjoni 
kollha mogħtija minn intermedjarju jew impriża tal-assigurazzjoni għandha tkun ġusta, ċara 
u mhux qarrieqa. Billi l-konsumatur huwa r-riċevitur tal-informazzjoni msemmija f’dan l-
artikolu, il-lingwa tal-komunikazzjoni għandha tkun dik tal-konsumatur. L-emenda proposta 
tirriproduċi dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar it-Timeshare (l-Artikolu 4.3) u d-Direttiva 
dwar id-Drittijiet tal-Komsumatur (l-Artikolu 6.7) dwar il-lingwa li għandha tintuża. Għal 
dak li jirrigwarda l-prodotti ta’ investiment (ara KIID), il-kreditu għall-konsumaturi 
(dokument tal-informazzjoni) u l-kreditu ipotekarju (ESIS), għandha tiġi pprovduta 
informazzjoni dwar il-karatteristiċi ewlenin ta’ prodott tal-assigurazzjoni  permezz ta’ 
formola standardizzata sabiex jiġi ffaċilitat il-fehim ta’ u t-tqabbil bejn il-prodotti. Il-
Kummissjoni għandha tikkunsidra l-ħolqien ta’ dokument standardizzat ta’ informazzjoni 
bħal dan għall-kuntratti kollha ta’ assigurazzjoni. Jista’ jkun dokument ta’ informazzjoni 
differenti għal kull tip ta’ kuntratt ta’ assigurazzjoni. Il-proposta hija bbażata fuq emenda 
mill-BEUC.

Emenda 500
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fil-każ ta’ bejgħ bit-telefon, l-
informazzjoni minn qabel mogħtija lill-
klijent għandha tkun skont ir-regoli tal-
Unjoni  applikabbli għall-
kummerċjalizzazzjoni  minn  distanza ta’ 

7. Fil-każ ta’ bejgħ bit-telefon, l-
informazzjoni minn qabel mogħtija lill-
klijent għandha tkun skont ir-regoli tal-
Unjoni applikabbli għall-
kummerċjalizzazzjoni  minn  distanza ta’ 
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servizzi finanzjarji lill-konsumatur. Barra 
minn hekk, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta  lill-klijent skont il-paragrafu 1 
jew 2  minnufih wara l-konklużjoni tal-

kuntratt ta’ assigurazzjoni.

servizzi finanzjarji lill-konsumatur. Barra 
minn hekk, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta  lill-klijent skont il-paragrafu 1
jew 2  minnufih wara l-konklużjoni tal-
kuntratt ta’ assigurazzjoni. Il-klijent 
għandu jiġi mistoqsi jekk huwa jridx l-
informazzjoni fuq karta jew f’forma 
elettronika.

Or. en

Emenda 501
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
prattiċi ta’ gruppar (bundling), iżda mhux 
prattiċi ta’ abbinar.

imħassar

Or. en

Emenda 502
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
prattiċi ta’ gruppar (bundling), iżda mhux 
prattiċi ta’ abbinar.

imħassar

Or. en

Emenda 503
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
prattiċi ta’ gruppar (bundling), iżda mhux 
prattiċi ta’ abbinar.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aħna nappoġġjaw il-proposta tal-Kummissjoni li jiġu applikati livelli ogħla ta’ standards ta’ 
bejgħ għall-prodotti ta’ investiment fl-assigurazzjoni.. Madankollu, sabiex tiġi evitata l-
konfużjoni u l-potenzjal għall-arbitraġġ regolatorju, huwa importanti li jiġi adottat approċċ 
konsistenti fl-IMD II u l-MiFID.

Emenda 504
Nils Torvalds

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
prattiċi ta’ gruppar (bundling), iżda mhux 
prattiċi ta’ abbinar.

imħassar

Or. en

Emenda 505
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
prattiċi ta’ gruppar (bundling), iżda mhux
prattiċi ta’ abbinar.

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
prattiċi ta’ gruppar (bundling), u prattiċi ta’ 
abbinar.
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Or. en

Emenda 506
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
prattiċi ta’ gruppar (bundling), iżda mhux
prattiċi ta’ abbinar.

1. L-Istati Membri għandhom jippermettu 
prattiċi ta’ gruppar (bundling), u jistgħu 
jipprojbixxu prattiċi ta’ abbinar.

Or. en

Emenda 507
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jippermettu lill-
kredituri jagħmlu l-għoti ta’ kreditu 
dipendenti fuq il-konklużjoni ta’ 
assigurazzjoni għall-protezzjoni tal-
pagamenti u li jirrifjutaw l-għoti ta’ tali 
kreditu lill-klijent, meta dan la 
jikkonkludi tali assigurazzjoni ma’ 
kreditur u lanqas ma’ fornitur alternattiv, 
li jkollu karatteristiċi simili għal dawk tal-
prodott ta’ assigurazzjoni offrut mill-
fornitur ippreferut tal-kreditur. Barra 
minn hekk l-Istati Membri jippermettu li 
fis-suq jiġu offruti prodotti li jikkombinaw 
kopertura tal-assigurazzjoni kontra riskju 
wieħed jew aktar.

Or. de

(Jikkonċerna l-adattament tal-emenda 81 fil-lingwa Ġermaniża. Il-frażi ‘assigurazzjoni ta’ 
kreditu’ hija ssostitwita bil-frażi ‘assigurazzjoni għall-protezzjoni tal-pagamenti’.)
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Emenda 508
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri m’għandhomx 
jippermettu prattiċi kummerċjali mhux 
ġusti kif iddefinit fid-Direttiva 
2005/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2005 prattiċi 
kummerċjali żleali fin-negozju mal-
konsumatur fis-suq intern.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prattiċi ta’ abbinar jeħtieġ li jiġu ddefiniti b’mod ċar billi projbizzjoni netta fuq il-prattiċi 
kollha ta’ abbinar tista’ tipprojbixxi l-bejgħ ta’ ċerti prodotti li huma ta’ benefiċċju għall-
konsumaturi; li fl-aħħar nett tillimita l-kapaċità tal-konsumaturi li jagħżlu l-prodott(i) li 
jkun(u) l-iżjed adatt(i) għall-ħtiġijiet tagħhom.

Emenda 509
Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri m’għandhomx 
jippermettu lill-kredituri li jagħmlu self 
soġġett għall-ikkuntrattar ta’ polza tal-
assigurazzjoni tal-kreditu jew li jiċħduh 
fejn il-konsumatur jonqos milli jagħmel 
din il-polza tal-assigurazzjoni mas-sellief 
jew fornitur alternattiv.

Or. en
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Emenda 510
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni jiġi offrut flimkien ma’ 
servizz jew prodott ieħor bħala pakkett, l-
impriża tal-assigurazzjoni, jew fejn 
applikabbli, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni, għandhom joffru u
jinfurmaw lill-klijent li huwa possibbli li 
dan jixtri l-komponenti tal-pakkett b’mod 
separat, u għandhom jipprovdu tagħrif 
rigward il-kostijiet u t-tariffi ta’ kull 
komponent tal-pakkett li jista’ jinxtara 
permezz tagħhom jew mingħandhom 
b’mod separat.

2. Fil-każ ta’ prattiċi ta’ gruppar, l-
impriża tal-assigurazzjoni, jew fejn 
applikabbli, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni, għandhom jinfurmaw lill-
konsumatur li huwa possibbli li dan jixtri
s-servizz jew il-prodott finanzjarju ewlieni
tal-pakkett b’mod separat, u għandhom 
jipprovdu tagħrif rigward il-prezz tas-
servizz jew tal-prodott finanzjarju ewlieni
tal-pakkett li jista’ jinxtara permezz 
tagħhom jew mingħandhom b’mod separat.

Or. en

Emenda 511
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni jiġi offrut flimkien ma’ 
servizz jew prodott ieħor bħala pakkett, l-
impriża tal-assigurazzjoni, jew fejn 
applikabbli, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni, għandhom joffru u
jinfurmaw lill-klijent li huwa possibbli li 
dan jixtri l-komponenti tal-pakkett b’mod 
separat, u għandhom jipprovdu tagħrif 
rigward il-kostijiet u t-tariffi ta’ kull 
komponent tal-pakkett li jista’ jinxtara 
permezz tagħhom jew mingħandhom 

2. Fejn servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni jiġi offrut flimkien ma’
kwalunkwe servizz jew prodott ieħor bħala 
pakkett, l-impriża tal-assigurazzjoni, jew 
fejn applikabbli, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni, għandhom jinfurmaw lill-
klijent li huwa possibbli li dan jixtri l-
komponenti tal-pakkett b’mod separat, u 
għandhom joffru din il-possibbiltà u
jipprovdu tagħrif rigward il-kostijiet u t-
tariffi ta’ kull komponent tal-pakkett li 
jista’ jinxtara permezz tagħhom jew 
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b’mod separat. mingħandhom b’mod separat.

Or. en

Emenda 512
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni jiġi offrut flimkien ma’ 
servizz jew prodott ieħor bħala pakkett, l-
impriża tal-assigurazzjoni, jew fejn 
applikabbli, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni, għandhom joffru u
jinfurmaw lill-klijent li huwa possibbli li 
dan jixtri l-komponenti tal-pakkett b’mod 
separat, u għandhom jipprovdu tagħrif 
rigward il-kostijiet u t-tariffi ta’ kull 
komponent tal-pakkett li jista’ jinxtara 
permezz tagħhom jew mingħandhom 
b’mod separat.

2. Fejn servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni jiġi offrut flimkien ma’ 
servizz jew prodott ieħor finanzjarju 
speċifiku u mhux relatat mal-
assigurazzjoni bħala pakkett, l-impriża tal-
assigurazzjoni, jew fejn applikabbli, l-
intermedjarju tal-assigurazzjoni, għandhom 
jinfurmaw lill-klijent jekk huwiex
possibbli li dan jixtri l-komponenti tal-
pakkett b’mod separat, u għandhom 
jipprovdu tagħrif rigward il-kostijiet u t-
tariffi ta’ kull komponent tal-pakkett li 
jista’ jinxtara permezz tagħhom jew 
mingħandhom b’mod separat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbinar tal-prodotti jista’ jkun inġust u mhux kompetittiv, madankollu, l-igruppar tal-
prodotti tal-assigurazzjoni ma’ prodotti oħra jipprovdi benefiċċji lill-konsumaturi, bħal iżjed 
għażla u ffrankar totali fuq il-kostijiet minħabba benefiċċji ta’ skala.

Emenda 513
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn servizz jew prodott tal- 2. Fejn servizz jew prodott tal-
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assigurazzjoni jiġi offrut flimkien ma’ 
servizz jew prodott ieħor bħala pakkett, l-
impriża tal-assigurazzjoni, jew fejn 
applikabbli, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni, għandhom joffru u 
jinfurmaw lill-klijent li huwa possibbli li 
dan jixtri l-komponenti tal-pakkett b’mod 
separat, u għandhom jipprovdu tagħrif 
rigward il-kostijiet u t-tariffi ta’ kull 
komponent tal-pakkett li jista’ jinxtara 
permezz tagħhom jew mingħandhom 
b’mod separat.

assigurazzjoni jiġi offrut lil konsumatur
flimkien ma’ servizz jew prodott ieħor
mhux tal-assigurazzjoni bħala pakkett, l-
impriża tal-assigurazzjoni, jew fejn 
applikabbli, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni, għandhom joffru u 
jinfurmaw lill-klijent jekk huwiex
possibbli li dan jixtri l-komponenti tal-
pakkett b’mod separat, u jekk ikun 
possibbli għandhom jipprovdu tagħrif 
rigward il-kostijiet u t-tariffi ta’ kull 
komponent tal-pakkett li jista’ jinxtara 
permezz tagħhom jew mingħandhom 
b’mod separat.

Or. en

Emenda 514
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni jiġi offrut flimkien ma’ 
servizz jew prodott ieħor bħala pakkett, l-
impriża tal-assigurazzjoni, jew fejn 
applikabbli, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni, għandhom joffru u 
jinfurmaw lill-klijent li huwa possibbli li 
dan jixtri l-komponenti tal-pakkett b’mod 
separat, u għandhom jipprovdu tagħrif 
rigward il-kostijiet u t-tariffi ta’ kull 
komponent tal-pakkett li jista’ jinxtara 
permezz tagħhom jew mingħandhom 
b’mod separat.

2. Fejn servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni jiġi offrut lil konsumatur
flimkien ma’ servizz jew prodott ieħor
mhux tal-assigurazzjoni bħala pakkett, l-
impriża tal-assigurazzjoni, jew fejn 
applikabbli, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni, għandhom joffru u 
jinfurmaw lill-klijent jekk huwiex
possibbli li dan jixtri l-komponenti tal-
pakkett b’mod separat, u jekk ikun 
possibbli għandhom jipprovdu tagħrif 
rigward il-kostijiet u t-tariffi ta’ kull 
komponent tal-pakkett li jista’ jinxtara 
permezz tagħhom jew mingħandhom 
b’mod separat.

Or. en
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Emenda 515
Nils Torvalds

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni jiġi offrut flimkien ma’ 
servizz jew prodott ieħor bħala pakkett, l-
impriża tal-assigurazzjoni, jew fejn 
applikabbli, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni, għandhom joffru u 
jinfurmaw lill-klijent li huwa possibbli li 
dan jixtri l-komponenti tal-pakkett b’mod 
separat, u għandhom jipprovdu tagħrif 
rigward il-kostijiet u t-tariffi ta’ kull 
komponent tal-pakkett li jista’ jinxtara 
permezz tagħhom jew mingħandhom 
b’mod separat.

2. Fejn servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni jiġi offrut flimkien ma’ 
servizz jew prodott ieħor mhux tal-
assigurazzjoni bħala pakkett, l-impriża tal-
assigurazzjoni, jew fejn applikabbli, l-
intermedjarju tal-assigurazzjoni, għandhom 
joffru u jinfurmaw lill-klijent jekk huwiex
possibbli li dan jixtri l-komponenti tal-
pakkett b’mod separat, u, f’każijiet bħal 
dawn, għandhom jipprovdu tagħrif rigward 
il-kostijiet u t-tariffi ta’ kull komponent tal-
pakkett li jista’ jinxtara permezz tagħhom 
jew mingħandhom b’mod separat.

Or. en

Emenda 516
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni jiġi offrut flimkien ma’ 
servizz jew prodott ieħor bħala pakkett, l-
impriża tal-assigurazzjoni, jew fejn 
applikabbli, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni, għandhom joffru u
jinfurmaw lill-klijent li huwa possibbli li 
dan jixtri l-komponenti tal-pakkett b’mod 
separat, u għandhom jipprovdu tagħrif 
rigward il-kostijiet u t-tariffi ta’ kull 
komponent tal-pakkett li jista’ jinxtara 
permezz tagħhom jew mingħandhom 
b’mod separat.

2. Fejn tiġi offruta assigurazzjoni flimkien 
ma’ servizz jew prodott ieħor bħala 
pakkett, l-impriża tal-assigurazzjoni, jew 
fejn applikabbli, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni, għandhom jinfurmaw lill-
klijent jekk huwiex possibbli li dan jixtri l-
komponenti tal-pakkett b’mod separat, u 
għandhom jipprovdu tagħrif rigward il-
kostijiet u t-tariffi ta’ kull komponent tal-
pakkett li jista’ jinxtara permezz tagħhom 
jew mingħandhom b’mod separat.
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Or. en

Emenda 517
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni jiġi offrut flimkien ma’
servizz jew prodott ieħor bħala pakkett, l-
impriża tal-assigurazzjoni, jew fejn 
applikabbli, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni, għandhom joffru u 
jinfurmaw lill-klijent li huwa possibbli li 
dan jixtri l-komponenti tal-pakkett b’mod 
separat, u għandhom jipprovdu tagħrif 
rigward il-kostijiet u t-tariffi ta’ kull 
komponent tal-pakkett li jista’ jinxtara 
permezz tagħhom jew mingħandhom 
b’mod separat.

2. Fejn servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni jiġi offrut flimkien ma’ 
servizz jew prodott ieħor bħala pakkett, l-
impriża tal-assigurazzjoni, jew fejn 
applikabbli, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni, għandhom joffru u 
jinfurmaw lill-klijent jekk huwiex
possibbli li dan jixtri l-komponenti tal-
pakkett b’mod separat, u għandhom 
jipprovdu fuq talba tal-klijent tagħrif 
rigward il-kostijiet u t-tariffi ta’ kull 
komponent tal-pakkett li jista’ jinxtara 
permezz tagħhom jew mingħandhom 
b’mod separat.

Or. de

Emenda 518
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni jiġi offrut flimkien ma’ 
servizz jew prodott ieħor bħala pakkett, l-
impriża tal-assigurazzjoni, jew fejn 
applikabbli, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni, għandhom joffru u 
jinfurmaw lill-klijent li huwa possibbli li 
dan jixtri l-komponenti tal-pakkett b’mod 
separat, u għandhom jipprovdu tagħrif 

2. Fejn servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni jiġi offrut flimkien ma’ 
servizz jew prodott ieħor bħala pakkett, l-
impriża tal-assigurazzjoni, jew fejn 
applikabbli, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni, għandhom joffru l-
komponenti varji individwalment u 
jinfurmaw b’mod espliċitu lill-klijent li 
huwa possibbli li dan jixtri l-komponenti 
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rigward il-kostijiet u t-tariffi ta’ kull 
komponent tal-pakkett li jista’ jinxtara 
permezz tagħhom jew mingħandhom 
b’mod separat.

tal-pakkett b’mod separat, u għandhom 
jipprovdu tagħrif rigward il-kostijiet u t-
tariffi ta’ kull komponent tal-pakkett li 
jista’ jinxtara permezz tagħhom jew 
mingħandhom b’mod separat.

Or. de

Emenda 519
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta dawn il-pakketti huma bbażati fuq 
mutwalizzazzjoni preċiża li barra minnha 
l-bilanċ tekniku tal-garanziji ma jistax jiġi 
żgurat, l-obbligu ta’ bejgħ bil-pakkett 
jista’ jinżamm.

Or. fr

Emenda 520
Philippe De Backer

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dan l-artikolu m’għandux japplika 
għall-offerta lil konsumatur ta’ poloz ta’ 
assigurazzjoni komprensiva, fejn polza 
waħda tal-assigurazzjoni tkopri riskji varji 
interrelatati li jistgħu jiġu assigurati.

Or. en

Emenda 521
Sari Essayah
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Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-AEAPX għandha tiżviluppa, sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru [20XX], u 
taġġorna perjodikament, linji gwida għall-
valutazzjoni u s-superviżjoni tal-prattiċi 
ta’ bejgħ inkroċjat, b’indikazzjoni, 
partikolarment, tas-sitwazzjonijiet li fihom 
il-prattiċi ta’ bejgħ inkroċjat ma jkunux 
konformi mal-obbligi stipulati fl-
Artikoli 16, 17 u 18 jew fil-paragrafu 1 ta’ 
dan l-Artikolu.

imħassar

Or. en

Emenda 522
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-AEAPX għandha tiżviluppa, sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru [20XX], u 
taġġorna perjodikament, linji gwida għall-
valutazzjoni u s-superviżjoni tal-prattiċi 
ta’ bejgħ inkroċjat, b’indikazzjoni, 
partikolarment, tas-sitwazzjonijiet li fihom 
il-prattiċi ta’ bejgħ inkroċjat ma jkunux 
konformi mal-obbligi stipulati fl-Artikoli 
16, 17 u 18 jew fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu.

imħassar

Or. en

Emenda 523
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-AEAPX għandha tiżviluppa, sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru [20XX], u 
taġġorna perjodikament, linji gwida għall-
valutazzjoni u s-superviżjoni tal-prattiċi 
ta’ bejgħ inkroċjat, b’indikazzjoni, 
partikolarment, tas-sitwazzjonijiet li fihom 
il-prattiċi ta’ bejgħ inkroċjat ma jkunux 
konformi mal-obbligi stipulati fl-Artikoli 
16, 17 u 18 jew fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta dwar il-kummissjonijiet mhijiex allinjata mal-approċċ tal-MiFID. Il-proposta ma 
tisseparax il-prodotti tal-assigurazzjoni “ta’ abbinar" mill-prodotti "abbinati". L-abbozzar 
attwali jista’ joħloq konsegwenzi mhux previsti. Bosta prodotti tal-assigurazzjoni komuni 
effetivament huma kkombinati, bħal pereżempju l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar ma’ 
assigurazzjoni għall-bagalji mitlufa, il-kopertura f’każ li wieħed jitlef l-ivvjaġġar bl-ajru eċċ. 
Il-projbizzjoni skont il-proposta attwali possibilment tista’ tipprojbixxi wkoll 
kombinazzjonijiet bħal dawn. L-emenda hija bbażata fuq proposta minn superviżur 
finanzjarju.

Emenda 524
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-AEAPX għandha tiżviluppa, sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru [20XX], u 
taġġorna perjodikament, linji gwida għall-
valutazzjoni u s-superviżjoni tal-prattiċi 
ta’ bejgħ inkroċjat, b’indikazzjoni, 
partikolarment, tas-sitwazzjonijiet li fihom 
il-prattiċi ta’ bejgħ inkroċjat ma jkunux 
konformi mal-obbligi stipulati fl-Artikoli 
16, 17 u 18 jew fil-paragrafu 1 ta’ dan l-

imħassar
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Artikolu.

Or. en

Emenda 525
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-AEAPX għandha tiżviluppa, sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru [20XX], u 
taġġorna perjodikament, linjigwida għall-
valutazzjoni u s-superviżjoni tal-prattiċi ta’ 
bejgħ inkroċjat, b’indikazzjoni, 
partikolarment, tas-sitwazzjonijiet li fihom 
il-prattiċi ta’ bejgħ inkroċjat ma jkunux 
konformi mal-obbligi stipulati fl-Artikoli 
16, 17 u 18 jew fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu.

3. L-AEAPX, f’kooperazzjoni mal-
Awtorità Bankarja Ewropea u l-Awtorità 
Ewropea tat-Titoli u s-Swieq, permezz tal-
Kumitat Konġunt tal-Awtoritajiet 
Superviżorji Ewropej, għandha tiżviluppa
sa [...], u taġġorna perjodikament, linji 
gwida għall-valutazzjoni u s-superviżjoni 
tal-prattiċi ta’ bejgħ inkroċjat, 
b’indikazzjoni, partikolarment, tas-
sitwazzjonijiet li fihom il-prattiċi ta’ bejgħ 
inkroċjat ma jkunux konformi mal-obbligi
fuq l-intermedjari tal-assigurazzjoni u l-
impriżi tal-assigurazzjoni li jaġixxu fl-
aqwa interessi tal-klijenti tagħhom kif
stipulati fl-Artikoli, 16, 17 u 18 jew fil-
paragrafu 1 ta’ din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 526
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-AEAPX għandha tiżviluppa, sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru [20XX], u 
taġġorna perjodikament, linjigwida għall-
valutazzjoni u s-superviżjoni tal-prattiċi ta’ 
bejgħ inkroċjat, b’indikazzjoni, 

3. L-AEAPX għandha tiżviluppa, sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru [20XX], u 
taġġorna perjodikament, linji gwida għall-
valutazzjoni u s-superviżjoni tal-prattiċi ta’ 
bejgħ inkroċjat, u/jew tal-bejgħ bil-
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partikolarment, tas-sitwazzjonijiet li fihom 
il-prattiċi ta’ bejgħ inkroċjat ma jkunux 
konformi mal-obbligi stipulati fl-Artikoli 
16, 17 u 18 jew fil-paragrafu 1 ta’ dan l-
Artikolu.

pakkett, b’indikazzjoni, partikolarment, 
tas-sitwazzjonijiet li fihom il-prattiċi ta’ 
bejgħ inkroċjat ma jkunux konformi mal-
obbligi stipulati fl-Artikoli 16, 17 u 18 jew 
fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Or. fr

Emenda 527
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Kapitolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 REKWIŻITI ADDIZZJONALI TAL-
ĦARSIEN TAL-KLIJENTI B’RABTA 
MAL-PRODOTTI TA’ INVESTIMENT 
FL-ASSIGURAZZJONI

REKWIŻITI ADDIZZJONALI TAL-
ĦARSIEN TAL-KONSUMATURI
B’RABTA MAL-PRODOTTI TA’ 
INVESTIMENT FL-ASSIGURAZZJONI

Or. de

Emenda 528
Sari Essayah

Proposta għal direttiva
Kapitolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

REKWIŻITI ADDIZZJONALI TAL-
ĦARSIEN TAL-KLIJENTI B’RABTA 
MAL-PRODOTTI TA’ INVESTIMENT 
FL-ASSIGURAZZJONI

REKWIŻITI TAL-ĦARSIEN TAL-
KONSUMATURI B’RABTA MAL-
PRODOTTI TA’ INVESTIMENT FL-
ASSIGURAZZJONI

Or. en

Emenda 529
Alfredo Pallone



PE504.393v01-00 84/168 AM\926838MT.doc

MT

Proposta għal direttiva
Kapitolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

REKWIŻITI ADDIZZJONALI TAL-
ĦARSIEN TAL-KLIJENTI B’RABTA 
MAL-PRODOTTI TA’ INVESTIMENT 
FL-ASSIGURAZZJONI

REKWIŻITI TAL-ĦARSIEN TAL-
KONSUMATURI B’RABTA MAL-
PRODOTTI TA’ INVESTIMENT FL-
ASSIGURAZZJONI

Or. en

Emenda 530
Nils Torvalds

Proposta għal direttiva
Kapitolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

REKWIŻITI ADDIZZJONALI TAL-
ĦARSIEN TAL-KLIJENTI B’RABTA 
MAL-PRODOTTI TA’ INVESTIMENT 
FL-ASSIGURAZZJONI

REKWIŻITI TAL-ĦARSIEN TAL-
KONSUMATURI B’RABTA MAL-
PRODOTTI TA’ INVESTIMENT FL-
ASSIGURAZZJONI

Or. en

Emenda 531
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[…] imħassar

Or. en

Emenda 532
Sari Essayah
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Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-Kapitolu japplika rekwiżiti 
addizzjonali għall-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, fejn din titwettaq b’rabta 
mal-bejgħ ta’ prodotti ta’ investiment fl-
assigurazzjoni minn:

Dan il-Kapitolu jieħu post l-Artikoli 15 sa 
18 tal-Kapitolu VI għall-bejgħ ta’ prodotti 
ta’ investiment fl-assigurazzjoni minn:

Or. en

Emenda 533
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-Kapitolu japplika rekwiżiti 
addizzjonali għall-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, fejn din titwettaq b’rabta 
mal-bejgħ ta’ prodotti ta’ investiment fl-
assigurazzjoni minn:

Dan il-Kapitolu jieħu post l-Artikoli 15 sa 
18 tal-Kapitolu VI għall-bejgħ ta’ prodotti 
ta’ investiment fl-assigurazzjoni minn:

Or. en

Emenda 534
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-Kapitolu japplika rekwiżiti 
addizzjonali għall-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, fejn din titwettaq b’rabta 
mal-bejgħ ta’ prodotti ta’ investiment fl-
assigurazzjoni minn:

Dan il-Kapitolu jissostitwixxi l-Artikoli 15, 
17 u 18 tal-Kapitolu VI jekk jittratta l-
medjazzjoni fl-assigurazzjoni, fejn din 
titwettaq b’rabta mal-bejgħ ta’ prodotti ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni minn:

Or. de
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(Emenda 42. Tittratta r-rekwiżiti kumulattivi li jiċċaraw id-differenza bejn l-assigurazzjonijiet 
u l-prodotti ta’ investiment fl-assigurazzjoni.)

Emenda 535
Nils Torvalds

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-Kapitolu japplika rekwiżiti
addizzjonali għall-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, fejn din titwettaq b’rabta 
mal-bejgħ ta’ prodotti ta’ investiment fl-
assigurazzjoni minn:

Dan il-Kapitolu japplika rekwiżiti għall-
medjazzjoni fl-assigurazzjoni, fejn din 
titwettaq b’rabta mal-bejgħ ta’ prodotti ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni minn:

Or. en

Emenda 536
Nils Torvalds

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għalhekk jieħu post l-Artikoli 15 sa 18 
tal-Kapitolu IV għall-bejgħ ta’ dawn il-
prodotti.

Or. en

Emenda 537
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-partijiet li ġejjin tal-Kapitolu VI ma 
japplikawx għal intermedjarji tal-
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assigurazzjoni u impriżi tal-assigurazzjoni 
li jwettqu medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
b’rabta ma’ prodotti ta’ investiment fl-
assigurazzjoni:
(a) L-Artikolu 15

(b) L-Artikolu 16(a) (i) (ii) (iii) u (iv)

(c) L-Artikolu 16(b) (i), (ii) u (iii)

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

(e) L-Artikolu 17(2), (3), (4) u (5)

(f) L-Artikolu 18

Or. en

Emenda 538
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 23(1) u (2) għandu japplika 
wkoll għal intermedjarji tal-assigurazzjoni 
u impriżi tal-assigurazzjoni fit-twettiq ta’
medjazzjoni fl-assigurazzjoni b’rabta mal-
prodotti kollha tal-assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 539
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jkomplu 
japplikaw jew jimplimentaw miżuri 
addizzjonali b’rabta mad-dispożizzjonijiet 
f’dan il-Kapitolu bil-kundizzjoni li dawn 
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id-dispożizzjonijiet ikunu konsistenti mal-
liġi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 540
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AETS u l-AEAPX għandhom jaħdmu 
flimkien sabiex jilħqu l-ogħla livell ta’ 
konsistenza possibbli fit-twettiq tal-
istandards tan-negozju għall-prodotti tal-
investiment bl-imnut li jkunu soġġetti jew 
għall-[MiFID II] jew għal din id-Direttiva 
permezz ta’ standards tekniċi adottati 
mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 541
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 22a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 22a

L-Artikolu 23(1) u (2) għandu japplika 
wkoll għall-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u l-impriżi tal-
assigurazzjoni fit-twettiq ta’ medjazzjoni 
fl-assigurazzjoni b’rabta mal-prodotti 
kollha.
L-Istati Membri jistgħu jiksbu jew 
jadottaw dispożizzjonijiet iżjed stretti dwar 
ir-rekwiżiti tal-ħarsien tal-klijenti 
msemmija fl-Artikoli 23, 24 u 25 bil-
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kundizzjoni li dispożizzjonijiet bħal dawn 
jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni. L-
AETS u l-AEAPX għandhom jaħdmu 
flimkien sabiex jiksbu l-ogħla livell ta’ 
konsistenza possibbli fit-twettiq ta’ 
standards tan-negozju għall-prodotti ta’ 
investiment bl-imnut li jkunu soġġetti jew 
għall-(MiFID II) jew għal din id-Direttiva 
permezz ta’ linji gwida.

Or. en

Emenda 542
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
l-intermedjarji u l-impriżi tal-
assigurazzjoni jieħdu l-passi kollha xierqa 
sabiex jidentifikaw kunflitti ta’ interess 
bejniethom, inklużi l-maniġers, l-impjegati 
u l-intermedjarji abbinati tal-
assigurazzjoni, jew kwalunkwe persuna 
marbuta direttament jew indirettament 
magħhom bil-kontroll, u l-klijenti 
tagħhom, jew bejn klijent u ieħor, li 
jinqalgħu fit-twettiq tal-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
l-intermedjarji u l-impriżi tal-
assigurazzjoni ta’ prodotti ta’ investiment 
fl-assigurazzjoni jieħdu l-passi kollha 
xierqa sabiex jidentifikaw kunflitti ta’ 
interess bejniethom, inklużi l-maniġers, l-
impjegati u l-intermedjarji abbinati tal-
assigurazzjoni, jew kwalunkwe persuna 
marbuta direttament jew indirettament 
magħhom bil-kontroll, u l-klijenti 
tagħhom, jew bejn klijent u ieħor, li 
jinqalgħu fit-twettiq tal-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kapitolu VII huwa rilevanti biss għall-prodotti ta’ investiment fl-assigurazzjoni.

Emenda 543
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 23 li jistabbilixxi regoli dettaljati 
għal:
– il-passi li b’mod raġjonevoli wieħed 
jistenna li jittieħdu sabiex jiġu 
identifikati, ipprevenuti, ġestiti u żvelati 
kunflitti ta’ interess;
– kriterji xierqa għad-determinazzjoni tat-
tipi ta’ kunflitt ta’ interess li l-eżistenza 
tagħhom tista’ tagħmel ħsara lill-interess 
tal-klijent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-assimetrija fl-informazzjoni bejn il-klijenti u l-intermedjari tal-assigurazzjoni u l-ħlasijiet 
tal-kummissjonijiet mill-fornituri tal-assigurazzjoni lill-intermedjarji attwalment jaffettwaw 
b’mod serju l-kwalità tal-konsulenza fuq il-prodotti tal-assigurazzjoni. Dan ifixkel il-provvista 
kosteffettiva u orjentata lejn il-mezzi ta’ prodotti għall-klijenti. Madankollu, minħabba l-istat 
attwali tad-dibattitu politiku Ewropew rispettiv u għal qafas regolatorju effettiv u koerenti, 
allinjament xieraq tal-IMD II mal-MiFID huwa approċċ effettiv.

Emenda 544
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-passi meħuda mill-intermedjarju 
jew impriża tal-assigurazzjoni skont l-
Artikoli 15, 16 u 17 ma jkunux biżżejjed 
biex jiżguraw, b’kunfidenza raġonevoli, li 
jiġu evitati r-riskji ta’ ħsara lill-interessi 
tal-klijenti u ta’ klijenti potenzjali li jistgħu 
jinqalgħu minn kunflitti ta’ interess, l-
intermedjarju jew impriża tal-

2. Intermedjarju tal-assigurazzjoni jew 
impriża tal-assigurazzjoni għandhom 
iżommu u joperaw arranġamenti 
organizzattivi u amministrattivi effettivi 
bil-għan li jieħdu l-passi raġjonevoli 
kollha mfassla sabiex jimpedixxu li l-
kunflitti ta’ interess jaffettwaw b’mod 
avvers l-interessi tal-klijenti tagħhom.
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assigurazzjoni għandhom jiżvelaw biċ-ċar, 
lill-klijent, in-natura ġenerali jew is-sorsi 
tal-kunflitti ta’ interess qabel ma jsir in-
negozju f’isem l-istess klijent.

Fejn il-passi meħuda mill-intermedjarju 
jew impriża tal-assigurazzjoni ma jkunux 
biżżejjed biex jiżguraw, b’kunfidenza 
raġonevoli, li jiġu evitati r-riskji ta’ ħsara 
lill-interessi tal-klijenti u ta’ klijenti 
potenzjali li jistgħu jinqalgħu minn 
kunflitti ta’ interess, l-intermedjarju jew 
impriża tal-assigurazzjoni għandhom 
jiżvelaw biċ-ċar, lill-klijent, in-natura 
ġenerali jew is-sorsi tal-kunflitti ta’ interess 
qabel ma jsir in-negozju f’isem l-istess 
klijent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-assimetrija fl-informazzjoni bejn il-klijenti u l-intermedjari tal-assigurazzjoni u l-ħlasijiet 
tal-kummissjonijiet mill-fornituri tal-assigurazzjoni lill-intermedjarji attwalment jaffettwaw 
b’mod serju l-kwalità tal-konsulenza fuq il-prodotti tal-assigurazzjoni. Dan ifixkel il-provvista 
kosteffettiva u orjentata lejn il-mezzi ta’ prodotti għall-klijenti. Madankollu, minħabba l-istat 
attwali tad-dibattitu politiku Ewropew rispettiv u għal qafas regolatorju effettiv u koerenti, 
allinjament xieraq tal-IMD II mal-MiFID huwa approċċ effettiv.

Emenda 545
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-passi meħuda mill-intermedjarju 
jew impriża tal-assigurazzjoni skont l-
Artikoli 15, 16 u 17 ma jkunux biżżejjed 
biex jiżguraw, b’kunfidenza raġonevoli, li 
jiġu evitati r-riskji ta’ ħsara lill-interessi 
tal-klijenti u ta’ klijenti potenzjali li jistgħu 
jinqalgħu minn kunflitti ta’ interess, l-
intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jiżvelaw biċ-ċar, 
lill-klijent, in-natura ġenerali jew is-sorsi 
tal-kunflitti ta’ interess qabel ma jsir in-
negozju f’isem l-istess klijent.

2. Intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni għandhom iżommu u 
joperaw arranġamenti organizzattivi u 
amministrattivi effettivi bil-għan li jieħdu 
l-passi raġjonevoli kollha mfassla sabiex 
jimpedixxu li l-kunflitti ta’ interess 
jaffettwaw b’mod avvers l-interessi tal-
klijenti tagħhom. Fejn il-passi meħuda 
mill-intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni skont l-Artikoli 15, 16 u 17 
ma jkunux biżżejjed biex jiżguraw, 
b’kunfidenza raġonevoli, li jiġu evitati r-
riskji ta’ ħsara lill-interessi tal-klijenti u ta’ 
klijenti potenzjali li jistgħu jinqalgħu minn 
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kunflitti ta’ interess, l-intermedjarju jew 
impriża tal-assigurazzjoni għandhom 
jiżvelaw biċ-ċar in-natura ġenerali u/jew is-
sorsi tal-kunflitti ta’ interess u l-passi 
meħuda sabiex jitnaqqsu dawk ir-riskji 
għall-klijent.

Or. en

Emenda 546
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn il-passi meħuda mill-intermedjarju 
jew impriża tal-assigurazzjoni skont l-
Artikoli 15, 16 u 17 ma jkunux biżżejjed 
biex jiżguraw, b’kunfidenza raġonevoli, li 
jiġu evitati r-riskji ta’ ħsara lill-interessi 
tal-klijenti u ta’ klijenti potenzjali li jistgħu 
jinqalgħu minn kunflitti ta’ interess, l-
intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jiżvelaw biċ-ċar, 
lill-klijent, in-natura ġenerali jew is-sorsi 
tal-kunflitti ta’ interess qabel ma jsir in-
negozju f’isem l-istess klijent.

2. Fejn il-passi meħuda mill-intermedjarju 
jew impriża tal-assigurazzjoni għall-
prodotti ta’ investiment fl-assigurazzjoni,
skont l-Artikoli 15, 16 u 17 ma jkunux 
biżżejjed biex jiżguraw, b’kunfidenza 
raġonevoli, li jiġu evitati r-riskji ta’ ħsara 
lill-interessi tal-klijenti u ta’ klijenti 
potenzjali li jistgħu jinqalgħu minn 
kunflitti ta’ interess, l-intermedjarju jew 
impriża tal-assigurazzjoni għandhom 
jiżvelaw biċ-ċar, lill-klijent, in-natura 
ġenerali jew is-sorsi tal-kunflitti ta’ interess 
qabel ma jsir in-negozju f’isem l-istess 
klijent.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kapitolu VII huwa rilevanti biss għall-prodotti ta’ investiment fl-assigurazzjoni.

Emenda 547
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-iżvelar għandu:

(a) isir b’mezz durevoli; u

(b) jinkludi dettall biżżejjed, billi tiġi 
kkunsidrata n-natura tal-klijent, sabiex 
ikun possibbli li l-klijent jieħu deċiżjoni 
infurmata rigward is-servizz li fil-kuntest 
tiegħu jinħoloq il-kunflitt ta’ interess.

Or. en

Emenda 548
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-iżvelar għandu: 

(a) isir b’mezz durevoli;

(b) jinkludi dettall biżżejjed, billi tiġi 
kkunsidrata n-natura tal-klijent, sabiex 
ikun possibbli li l-klijent jieħu deċiżjoni 
infurmata rigward is-servizz li fil-kuntest 
tiegħu jinħoloq il-kunflitt ta’ interess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ssir sabiex ikun hemm allinjament mal-MiFID. Din l-emenda hija bbażata fuq 
kontribut mill-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji tar-Renju Unit (FSA).

Emenda 549
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 24
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. en

Emenda 550
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni, fit-twettiq tagħhom ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni ma’ klijenti 
jew għalihom, jaġixxu b’mod onest, ġust u 
professjonali, skont l-interessi tal-klijenti, u 
jikkonformaw, b’mod partikulari, mal-
prinċipji stipulati f’dan l-Artikolu u fl-
Artikolu 25.

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni, fit-twettiq tagħhom ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni ma’ klijenti 
jew għalihom, jaġixxu b’mod onest, ġust u 
professjonali, skont l-interessi tal-klijenti, u 
jikkonformaw, b’mod partikulari, mal-
prinċipji għar-rappurtar tal-informazzjoni 
lill-klijenti u l-valutazzjoni tal-adattabilità 
u l-adattezza stipulati f’dan l-Artikolu u fl-
Artikolu 25.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji ġenerali għar-rappurtar tal-informazzjoni lill-klijenti u l-valutazzjoni tal-
adattabilità u l-adattezza stipulati fl-Artikoli 24 u 25 għandhom jinżammu.

Emenda 551
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
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intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni, fit-twettiq tagħhom ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni ma’ klijenti 
jew għalihom, jaġixxu b’mod onest, ġust u 
professjonali, skont l-interessi tal-klijenti, u 
jikkonformaw, b’mod partikulari, mal-
prinċipji stipulati f’dan l-Artikolu u fl-
Artikolu 25.

intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni, fit-twettiq tagħhom ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni ma’ klijenti 
jew għalihom, għandhom obbligu li
jaġixxu b’mod onest, ġust u professjonali, 
skont l-interessi tal-klijenti, u 
jikkonformaw, b’mod partikulari, mal-
prinċipji stipulati f’dan l-Artikolu u fl-
Artikolu 25.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan sabiex ikun hemm allinjament bejn l-MiFID II l-IMD II.

Emenda 552
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni, fit-twettiq tagħhom ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni ma’ klijenti 
jew għalihom, jaġixxu b’mod onest, ġust u 
professjonali, skont l-interessi tal-klijenti, u 
jikkonformaw, b’mod partikulari, mal-
prinċipji stipulati f’dan l-Artikolu u fl-
Artikolu 25.

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni, fit-twettiq tagħhom ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni ma’ klijenti 
jew għalihom, dejjem jaġixxu b’mod onest, 
ġust u professjonali, skont l-interessi tal-
klijenti, u jikkonformaw, b’mod 
partikulari, mal-prinċipji stipulati f’dan l-
Artikolu u fl-Artikolu 25.

Or. en

Emenda 553
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-implimentazzjoni tar-rekwiżiti tal-
informazzjoni li jinsabu fl-Artikoli 24 u 
25 għandha tkun proporzjonata, billi jiġi 
kkunsidrat jekk il-klijent huwiex klijent 
professjonali kif speċifikat fl-Anness.

Or. en

Emenda 554
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-implimentazzjoni tar-rekwiżiti tal-
informazzjoni li jinsabu fl-Artikoli 24 u 
25 għandha tkun proporzjonata, billi jiġi 
kkunsidrat jekk il-klijent huwiex klijent 
professjonali kif speċifikat fl-Anness.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-paragrafu addizzjonali ta’ hawn taħt għandu l-għan li jikkonforma t-test mal-approċċ 
attwali fl-MIFD2. Din l-emenda hija bbażata fuq kontribut mill-Awtorità tas-Servizzi 
Finanzjarji tar-Renju Unit (FSA).

Emenda 555
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull tagħrif, inklużi komunikazzjonijiet 
ta’ promozzjoni, li l-intermedjarju jew l-

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

impriża tal-assigurazzjoni tindirizza lill-
klijenti jew lil klijenti potenzjali, għandu
dejjem ikun ġust, ċar, u ma jqarraqx.  Il-
komunikazzjonijiet ta’ promozzjoni 
għandhom ikunu identifikabbli biċ-ċar 
bħala tali mill-konsumatur.

Or. en

Emenda 556
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Għandu jiġi pprovdut tagħrif xieraq lill-
kljienti jew lil klijenti potenzjali dwar:

3. Għandu jiġi pprovdut tagħrif xieraq lill-
kljienti jew lil klijenti potenzjali għall-
prodotti ta’ investiment fl-assigurazzjoni
dwar:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-Kapitolu VII japplika biss għall-prodotti ta’ investiment fl-assigurazzjoni.

Emenda 557
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni u s-servizzi tagħhom. Fejn 
tingħata konsulenza, it-tagħrif għandu 
jispeċifika jekk dik il-konsulenza hix qed 
tingħata fuq bażi indipendenti, u jekk hix 
imsejsa fuq analiżi wiesgħa jew iktar 
ristretta tas-suq, u għandu jindika jekk l-
intermedjarju jew l-impriża tal-

(a) l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni u s-servizzi tagħhom.
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assigurazzjoni humiex se jipprovdu lill-
klijent b’valutazzjoni kontinwa ta’ kemm 
il-prodott ta’ assigurazzjoni huwa 
rakkomandabbli għall-klijent;

Or. en

Emenda 558
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni u s-servizzi tagħhom. Fejn 
tingħata konsulenza, it-tagħrif għandu 
jispeċifika jekk dik il-konsulenza hix qed 
tingħata fuq bażi indipendenti, u jekk hix
imsejsa fuq analiżi wiesgħa jew iktar 
ristretta tas-suq, u għandu jindika jekk l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni humiex se jipprovdu lill-
klijent b’valutazzjoni kontinwa ta’ kemm 
il-prodott ta’ assigurazzjoni huwa 
rakkomandabbli għall-klijent;

(a) l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni u s-servizzi tagħhom. Fejn 
tingħata konsulenza dwar investiment, it-
tagħrif għandu jispeċifika min qabel il-bażi 
li fuqha l-konsulenza tkun qiegħda tiġi 
pprovduta inkluż jekk hix imsejsa fuq 
analiżi wiesgħa jew iktar ristretta tas-suq, u 
għandu jindika jekk l-intermedjarju jew l-
impriża tal-assigurazzjoni humiex se 
jipprovdu jew le lill-klijent b’valutazzjoni
perjodika ta’ kemm il-prodott ta’
investiment fl-assigurazzjoni huwa 
rakkomandabbli għall-klijenti u jinfurmaw 
il-klijent tagħhom dwar l-ispiża totali tat-
tranżazzjoni tal-investiment bħala 
ammont monetarju singolu inkluż iż-żewġ 
tariffi mħallsa b’mod dirett mill-klijent 
lill-intermedjarju tal-assigurazzjoni jew l-
impriża tal-assigurazzjoni kif ukoll 
kwalunkwe inċentiv imħallas minn parti 
terza. Dan l-iżvelar għandu jiġi pprovdut 
lill-klijent qabel l-għoti tal-konsulenza 
dwar l-investiment.

Or. en

Emenda 559
Pablo Zalba Bidegain
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Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni u s-servizzi tagħhom. Fejn 
tingħata konsulenza, it-tagħrif għandu 
jispeċifika jekk dik il-konsulenza hix qed 
tingħata fuq bażi indipendenti, u jekk hix 
imsejsa fuq analiżi wiesgħa jew iktar 
ristretta tas-suq, u għandu jindika jekk l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni humiex se jipprovdu lill-
klijent b’valutazzjoni kontinwa ta’ kemm 
il-prodott ta’ assigurazzjoni huwa 
rakkomandabbli għall-klijent;

(a) l-intermedjarju tal-assigurazzjoni u s-
servizzi tiegħu. It-tagħrif għandu 
jispeċifika jekk dik il-konsulenza hix qed 
tingħata fuq bażi indipendenti, u jekk hix 
imsejsa fuq analiżi wiesgħa jew iktar 
ristretta tas-suq, u għandu jindika jekk l-
intermedjarju tal-assigurazzjoni humiex se 
jipprovdu lill-klijent b’valutazzjoni 
kontinwa ta’ kemm il-prodott ta’ 
assigurazzjoni huwa rakkomandabbli għall-
klijent;

Or. en

Emenda 560
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni u s-servizzi tagħhom. Fejn 
tingħata konsulenza, it-tagħrif għandu 
jispeċifika jekk dik il-konsulenza hix qed 
tingħata fuq bażi indipendenti, u jekk hix 
imsejsa fuq analiżi wiesgħa jew iktar 
ristretta tas-suq, u għandu jindika jekk l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni humiex se jipprovdu lill-
klijent b’valutazzjoni kontinwa ta’ kemm 
il-prodott ta’ assigurazzjoni huwa 
rakkomandabbli għall-klijent;

(a) l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni u s-servizzi tagħhom. It-
tagħrif għandu jispeċifika jekk dik il-
konsulenza hix qed tingħata fuq bażi 
indipendenti, u jekk hix imsejsa fuq analiżi 
wiesgħa jew iktar ristretta tas-suq, u 
għandu jindika jekk l-intermedjarju jew l-
impriża tal-assigurazzjoni humiex se 
jipprovdu lill-klijent b’valutazzjoni 
kontinwa ta’ kemm il-prodott ta’ 
assigurazzjoni huwa rakkomandabbli għall-
klijent;

Or. fr
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Emenda 561
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni u s-servizzi tagħhom. Fejn 
tingħata konsulenza, it-tagħrif għandu 
jispeċifika jekk dik il-konsulenza hix qed 
tingħata fuq bażi indipendenti, u jekk hix
imsejsa fuq analiżi wiesgħa jew iktar 
ristretta tas-suq, u għandu jindika jekk l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni humiex se jipprovdu lill-
klijent b’valutazzjoni kontinwa ta’ kemm 
il-prodott ta’ assigurazzjoni huwa 
rakkomandabbli għall-klijent;

(a) l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni u s-servizzi tagħhom. Fejn 
tingħata konsulenza, it-tagħrif għandu 
jispeċifika jekk hix imsejsa fuq analiżi 
wiesgħa jew iktar ristretta tas-suq, u 
għandu jindika jekk l-intermedjarju jew l-
impriża tal-assigurazzjoni humiex se 
jipprovdu lill-klijent b’valutazzjoni
regolari ta’ kemm il-prodott ta’ 
assigurazzjoni huwa rakkomandabbli għall-
klijent;

Or. de

(konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 16, a) i) ii) u v) u l-Artikolu 17(1) c))

Ġustifikazzjoni

Valutazzjoni regolari hija utli u tista’ tispeċifika mill-bidu ċerti perjodi ta’ valutazzjoni. 
Valutazzjoni kontinwa mhijiex iddefinita sew (kuljum?, kull siegħa?, kull minuta?).

Emenda 562
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni u s-servizzi tagħhom. Fejn 
tingħata konsulenza, it-tagħrif għandu 
jispeċifika jekk dik il-konsulenza hix qed 
tingħata fuq bażi indipendenti, u jekk hix 
imsejsa fuq analiżi wiesgħa jew iktar 
ristretta tas-suq, u għandu jindika jekk l-

(a) l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni u s-servizzi tagħhom. Fejn 
tingħata konsulenza, it-tagħrif għandu 
jispeċifika jekk dik il-konsulenza hix qed 
tingħata fuq bażi indipendenti, u jekk hix 
imsejsa fuq analiżi wiesgħa jew iktar 
ristretta tas-suq, u għandu jindika t-tipi 
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intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni humiex se jipprovdu lill-
klijent b’valutazzjoni kontinwa ta’ kemm 
il-prodott ta’ assigurazzjoni huwa 
rakkomandabbli għall-klijent;

differenti ta’ strumenti; jekk l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni humiex se jipprovdu lill-
klijent b’valutazzjoni perjodika ta’ kemm 
il-prodott ta’ assigurazzjoni huwa 
rakkomandabbli għall-klijent;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda qiegħda ssir għall-fini ta’ konformità mal-MiFID II.

Emenda 563
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) prodotti ta’ assigurazzjoni u strateġiji 
proposti ta’ investiment. Dan għandu 
jinkludi gwida xierqa u twissijiet dwar ir-
riskji assoċjati mal-investimenti f’dawk il-
prodotti jew f’dak li jirrigwarda strateġiji 
partikulari ta’ investiment; u

(b) jekk konsulenza tkunx qiegħda 
tingħata b’mod indipendenti abbażi ta’
analiżi ġusta fis-suq jew abbażi ta’ analiżi 
tal-prodotti offruti minn impriża tal-
assigurazzjoni. L-informazzjoni għandha 
tindika jekk l-intermedjarju jew l-impriża 
tal-assigurazzjoni jkunux se jipprovdu lill-
klijent b’valutazzjoni kontinwa tal-
adattabilità tal-prodott tal-assigurazzjoni 
rrakkomandat lill-klijent;

Or. en

Emenda 564
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kostijiet u l-imposti assoċjati. (c) il-prodotti tal-assigurazzjoni waqt li 
jiġu kkunsidrati l-kumplessità tal-prodott 
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tal-assigurazzjoni u t-tip ta’ klijent (jekk 
ikunx konsumatur jew le). Dan għandu 
jinkludi gwida xierqa u twissijiet dwar ir-
riskji assoċjati ma’ investimenti f’dawk il-
prodotti.

Or. en

Emenda 565
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kostijiet u l-imposti assoċjati. (c) il-kostijiet, inkluża r-rimunerazzjoni 
tal-intermedjarju, u l-imposti assoċjati
inklużi tariffi separati għal konsulenza u 
l-kost tal-prodott fejn tingħata 
konsulenza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsulenza għandha tkun servizz b’tariffa separata mill-kost ta’ prodott sabiex b’hekk il-
klijenti jkunu jistgħu jagħmlu tqabbil bis-sens.

Emenda 566
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kostijiet u l-imposti assoċjati. (c) il-kostijiet u l-imposti assoċjati, inklużi 
l-primjums netti tal-assigurazzjoni.

Or. de
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Emenda 567
Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kostijiet u l-imposti assoċjati. (c) il-kostijiet marbuta mal-prodott tal-
investiment meta huwa jkun l-
intermedjarju;

Or. en

Emenda 568
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kostijiet u l-imposti assoċjati. (c) il-kostijiet kollha u kwalunkwe imposta 
assoċjata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-assimetrija fl-informazzjoni bejn il-klijenti u l-intermedjari tal-assigurazzjoni u l-ħlasijiet 
tal-kummissjonijiet mill-fornituri tal-assigurazzjoni lill-intermedjarji attwalment jaffettwaw 
b’mod serju l-kwalità tal-konsulenza fuq il-prodotti tal-assigurazzjoni. Dan ifixkel il-provvista 
kosteffettiva u orjentata lejn il-mezzi ta’ prodotti għall-klijenti. Madankollu, minħabba l-istat 
attwali tad-dibattitu politiku Ewropew rispettiv u għal qafas regolatorju effettiv u koerenti, 
allinjament xieraq tal-IMD II mal-MiFID huwa approċċ effettiv.

Emenda 569
Pervenche Berès

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-kummissjoni, ir-retroċessjonijiet 
jew benefiċċji oħra marbuta mat-
tranżazzjoni mħallsa mill-manifattur jew 
parti terza, kif previst bid-Direttiva 
2004/39/KE u d-Direttiva 2002/92/KE.

Or. en

Emenda 570
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-tagħrif imsemmi f’dan l-Artikolu 
għandu jiġi pprovdut b’mod li jista’ 
jinftiehem, b’tali mod li l-klijenti jew 
klijenti potenzjali jkunu raġonevolment 
kapaċi jifhmu n-natura u r-riskji tal-prodott 
speċifiku ta’ assigurazzjoni li jkun qed jiġi 
offrut, u b’konsegwenza ta’ dan, ikunu 
jistgħu jieħdu deċiżjonijiet informati. Dan 
it-tagħrif jista’ jiġi pprovdut f’format 
standardizzat.

4. It-tagħrif imsemmi f’dan l-Artikolu 
għandu jiġi pprovdut b’mod li jista’ 
jinftiehem, b’tali mod li l-klijenti jew 
klijenti potenzjali jkunu raġonevolment 
kapaċi jifhmu n-natura u r-riskji tal-prodott 
speċifiku ta’ assigurazzjoni li jkun qed jiġi 
offrut, u b’konsegwenza ta’ dan, ikunu 
jistgħu jieħdu deċiżjonijiet informati. Dan 
it-tagħrif jista’ jiġi pprovdut f’format 
standardizzat f’dokument ewlieni ta’ 
informazzjoni. Id-dokument ewlieni ta’ 
informazzjoni għandu jiġi kkumplimentat 
bil-produzzjoni ta’ dokument ewlieni tas-
servizzi mill-persuna li tbigħ il-prodott ta’ 
assigurazzjoni li jirrifletti s-servizzi 
mogħtija lill-investitur mhux 
professjonali.
Persuna li tbigħ prodott ta’ investiment fl-
assigurazzjoni lil klijenti bl-imnut 
għandha tipprovdihom bid-dokument 
ewlieni ta’ informazzjoni u d-dokument 
ewlieni dwar is-servizzi fi żmien adegwat 
qabel il-konklużjoni ta’ tranżazzjoni 
marbuta mal-prodott ta’ investiment fl-
assigurazzjoni. Fejn prodott ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni jiġi 
rrakkomandat lil klijent, id-dokument 
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ewlieni ta’ informazzjoni u d-dokument 
ewlieni tas-servizzi għandhom jiġu 
pprovduti mingħajr dewmien.

Or. en

Emenda 571
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-tagħrif imsemmi f’dan l-Artikolu
għandu jiġi pprovdut b’mod li jista’ 
jinftiehem, b’tali mod li l-klijenti jew 
klijenti potenzjali jkunu raġonevolment 
kapaċi jifhmu n-natura u r-riskji tal-prodott 
speċifiku ta’ assigurazzjoni li jkun qed jiġi 
offrut, u b’konsegwenza ta’ dan, ikunu 
jistgħu jieħdu deċiżjonijiet informati. Dan 
it-tagħrif jista’ jiġi pprovdut f’format
standardizzat.

4. It-tagħrif imsemmi f’dan l-Artikolu
huwa pprovdut b’mod ċar u li jista’ 
jinftiehem faċilment, b’tali mod li l-klijenti 
jew klijenti potenzjali jkunu 
raġonevolment kapaċi jifhmu n-natura u r-
riskji tal-prodott speċifiku ta’ 
assigurazzjoni li jkun qed jiġi offrut, u 
b’konsegwenza ta’ dan, ikunu jistgħu 
jieħdu deċiżjonijiet informati. Dan it-
tagħrif huwa pprovdut f’fuljett
standardizzat ta’ informazzjoni bażika.

Or. de

Emenda 572
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-tagħrif imsemmi f’dan l-Artikolu 
għandu jiġi pprovdut b’mod li jista’ 
jinftiehem, b’tali mod li l-klijenti jew 
klijenti potenzjali jkunu raġonevolment 
kapaċi jifhmu n-natura u r-riskji tal-prodott 
speċifiku ta’ assigurazzjoni li jkun qed jiġi 
offrut, u b’konsegwenza ta’ dan, ikunu 
jistgħu jieħdu deċiżjonijiet informati. Dan 

4. It-tagħrif imsemmi f’dan l-Artikolu 
għandu jiġi pprovdut b’mod li jista’ 
jinftiehem, b’tali mod li l-klijenti jew 
klijenti potenzjali jkunu raġonevolment 
kapaċi jifhmu n-natura u r-riskji tal-prodott 
speċifiku ta’ assigurazzjoni li jkun qed jiġi 
offrut, u b’konsegwenza ta’ dan, ikunu 
jistgħu jieħdu deċiżjonijiet informati. Dan 
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it-tagħrif jista’ jiġi pprovdut f’format 
standardizzat.

it-tagħrif għandu jiġi pprovdut f’format 
standardizzat.

Or. en

Emenda 573
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. It-tagħrif imsemmi f’dan l-Artikolu 
għandu jiġi pprovdut b’mod li jista’ 
jinftiehem, b’tali mod li l-klijenti jew 
klijenti potenzjali jkunu raġonevolment 
kapaċi jifhmu n-natura u r-riskji tal-prodott
speċifiku ta’ assigurazzjoni li jkun qed jiġi 
offrut, u b’konsegwenza ta’ dan, ikunu 
jistgħu jieħdu deċiżjonijiet informati. Dan 
it-tagħrif jista’ jiġi pprovdut f’format 
standardizzat.

4. It-tagħrif imsemmi f’dan l-Artikolu 
għandu jiġi pprovdut b’mod li jista’ 
jinftiehem, b’tali mod li l-klijenti jew 
klijenti potenzjali jkunu raġonevolment 
kapaċi jifhmu n-natura u r-riskji tat-tip
speċifiku ta’ assigurazzjoni li jkun qed jiġi 
offrut, u b’konsegwenza ta’ dan, ikunu 
jistgħu jieħdu deċiżjonijiet informati. Dan 
it-tagħrif jista’ jiġi pprovdut f’format 
standardizzat.

Or. de

(konformi mar-rekwiżiti tal-Artikolu 18(4))

Ġustifikazzjoni

L-emenda hija simili għall-formulazzjoni fil-MiFID.

Emenda 574
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jinfurmaw lill-klijent li l-
konsulenza dwar l-assigurazzjoni tingħata 
fuq bażi indipendenti, l-intermedjarju jew 

5. Fejn l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jinfurmaw lill-klijent li l-
konsulenza tingħata b’mod indipendenti, 
l-informazzjoni xierqa msemmija fil-
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l-impriża tal-assigurazzjoni: paragrafu 3 għandha tinkludi dan li ġej li 
għandu jiġi pprovdut qabel il-konsulenza
dwar l-assigurazzjoni:

(a) il-firxa tal-prodotti ta’ assigurazzjoni li 
fuqhom tkun ibbażata r-
rakkomandazzjoni u, b’mod partikolari, 
jekk il-firxa hijiex limitata għall-prodotti 
tal-assigurazzjoni maħruġa jew ipprovduti 
minn entitajiet li jkollhom konnessjonijiet 
mill-qrib mal-intermedjarju li 
jirrappreżenta lill-klijent; u
(b) jekk il-klijent ikollux iħallas tariffa 
għal konsulenza 
(c) jekk l-intermedjarju tal-assigurazzjoni 
jirċievi xi tariffa jew kummissjoni minn 
partijiet terzi b’rabta mal-kuntratt tal-
assigurazzjoni. 
5a. Barra dan l-Istati Membri jistgħu 
jipprojbixxu jew jirrestrinġu iktar l-
offerta jew l-aċċettazzjoni ta’ tariffi, 
kummissjonijiet jew benefiċċji mhux 
monetarji minn partijiet terzi b’rabta mal-
għoti ta’ konsulenza dwar assigurazzjoni. 
Dan jista’ jinkludi l-ħtieġa li tariffi, 
kummissjonijiet jew benefiċċji mhux 
monetarji bħal dawn jiġu restitwiti lill-
klijenti jew jiġu bbilanċjati b’tariffi 
mħallsa mill-klijent.
L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu wkoll li 
fejn intermedjarju jgħarraf lill-klijent li l-
konsulenza tkun qiegħda tingħata b’mod 
indipendenti, l-intermedjarju għandu 
jivvaluta numru kbir biżżejjed ta’ prodotti 
ta’ assigurazzjoni disponibbli fis-suq li 
jkunu ddiversifikati biżżejjed rigward it-
tip u l-emmitenti tagħhom jew il-fornituri 
tal-prodott sabiex jiġi żguat li l-għanijiet 
tal-klijent ikunu jistgħu jintlaħqu b’mod 
adatt u ma jiġux limitati għall-prodotti 
tal-assigurazzjoni maħruġa jew ipprovduti 
minn entitajiet li jkollhom rabtiet mill-
qrib mal-intermedjarju.

Or. en
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Emenda 575
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jinfurmaw lill-klijent li l-
konsulenza dwar l-assigurazzjoni tingħata 
fuq bażi indipendenti, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni:

5. Fejn l-intermedjarju tal-assigurazzjoni
jinforma lill-klijent li l-konsulenza 
tingħata fuq bażi indipendenti, l-
informazzjoni xierqa msemmija fil-
paragrafu 3 għandha tinkludi dan li ġej li 
għandu jiġi pprovdut qabel il-konsulenza 
dwar l-assigurazzjoni:

Or. en

Emenda 576
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jinfurmaw lill-klijent li l-
konsulenza dwar l-assigurazzjoni tingħata 
fuq bażi indipendenti, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni:

5. Fejn l-intermedjarju tal-assigurazzjoni
jinforma lill-klijent li l-konsulenza dwar l-
assigurazzjoni tingħata fuq bażi 
indipendenti, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni:

Or. en

Emenda 577
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jinfurmaw lill-klijent li l-

5. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li
fejn l-intermedjarju jew l-impriża tal-
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konsulenza dwar l-assigurazzjoni tingħata 
fuq bażi indipendenti, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni:

assigurazzjoni jinfurmaw lill-klijent li l-
konsulenza dwar l-assigurazzjoni tingħata 
fuq bażi indipendenti, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom 
jiżvelaw lill-klijent in-natura tar-
rimunerazzjoni rċevuta b’rabta mal-
kuntratt tal-assigurazzjoni:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżisti riskju ta’ kunflitt ta’ interess u ħsara lill-klijent meta l-konsulenti jbiegħu prodotti tal-
PRIPs. Għall-dawn il-prodotti għandu jkun meħtieġ li tkun żvelata l-kummissjoni.

Emenda 578
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandhom jivvalutaw għadd kbir 
biżżejjed ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni 
disponibbli fis-suq. Il-prodott ta’ 
assigurazzjoni għandhom ikunu 
diversifikati fir-rigward tat-tip tagħhom u 
l-emittenti jew il-fornituri tal-prodott, u 
ma għandhomx ikunu limitati għal 
prodott ta’ assigurazzjoni maħruġa jew 
ipprovduti minn entitajiet li jkollhom 
rabtiet mill-qrib mal-intermedjarju jew 
impriża tal-assigurazzjoni; u

imħassar

Or. en

Emenda 579
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandhom jivvalutaw għadd kbir 
biżżejjed ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni
disponibbli fis-suq. Il-prodott ta’ 
assigurazzjoni għandhom ikunu 
diversifikati fir-rigward tat-tip tagħhom u l-
emittenti jew il-fornituri tal-prodott, u ma 
għandhomx ikunu limitati għal prodott ta’ 
assigurazzjoni maħruġa jew ipprovduti 
minn entitajiet li jkollhom rabtiet mill-qrib 
mal-intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni; u

(a) għandhom jivvalutaw b’mod 
komprensiv is-suq rilevanti, sabiex ikunu 
jistgħu jipprovdu rakkomandazzjoni skont 
il-kriterji professjonali, li l-kuntratt tal-
assigurazzjoni jkun xieraq biex jiġu 
ssodisfatti l-ħtiġijiet tal-klijenti. Il-prodotti
ta’ assigurazzjoni għandhom ikunu 
diversifikati fir-rigward tat-tip tagħhom u l-
emittenti jew il-fornituri tal-prodott, u ma 
għandhomx ikunu limitati għal prodotti ta’ 
assigurazzjoni maħruġa jew ipprovduti 
minn entitajiet li jkollhom rabtiet mill-qrib 
mal-intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni; u

Or. de

Emenda 580
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandhom jivvalutaw għadd kbir 
biżżejjed ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni
disponibbli fis-suq. Il-prodotti ta’ 
assigurazzjoni għandhom ikunu 
diversifikati fir-rigward tat-tip tagħhom u 
l-emittenti jew il-fornituri tal-prodott, u 
ma għandhomx ikunu limitati għal
prodott ta’ assigurazzjoni maħruġa jew 
ipprovduti minn entitajiet li jkollhom 
rabtiet mill-qrib mal-intermedjarju jew 
impriża tal-assigurazzjoni; u

(a) il-firxa ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni li 
fuqhom tkun ibbażata r-
rakkomandazzjoni u, b’mod partikolari, 
jekk il-firxa hijiex limitata għal prodotti
ta’ assigurazzjoni maħruġa jew ipprovduti 
minn entitajiet li jkollhom rabtiet mill-qrib 
mal-intermedjarju li jirappreżenta lill-
klijent; u

Or. en

Emenda 581
Olle Schmidt
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Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandhom jivvalutaw għadd kbir 
biżżejjed ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni 
disponibbli fis-suq. Il-prodott ta’ 
assigurazzjoni għandhom ikunu
diversifikati fir-rigward tat-tip tagħhom u l-
emittenti jew il-fornituri tal-prodott, u ma
għandhomx ikunu limitati għal prodott ta’ 
assigurazzjoni maħruġa jew ipprovduti 
minn entitajiet li jkollhom rabtiet mill-qrib 
mal-intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni; u

(a) għadd kbir biżżejjed ta’ prodotti ta’ 
assigurazzjoni disponibbli fis-suq li jkunu 
diversifikati biżżejjed fir-rigward tat-tip 
tagħhom u l-emittenti jew il-fornituri tal-
prodott sabiex jiġi żgurat li l-ħtiġijiet tal-
investiment tal-klijent ikunu jistgħu 
jintlaħqu b’mod adatt u ma jkunux għal
prodotti ta’ assigurazzjoni maħruġa jew 
ipprovduti minn entitajiet li jkollhom 
rabtiet mill-qrib mal-intermedjarju jew 
impriża tal-assigurazzjoni;

Or. en

Emenda 582
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandhom jivvalutaw għadd kbir 
biżżejjed ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni 
disponibbli fis-suq. Il-prodott ta’ 
assigurazzjoni għandhom ikunu 
diversifikati fir-rigward tat-tip tagħhom u l-
emittenti jew il-fornituri tal-prodott, u ma 
għandhomx ikunu limitati għal prodott ta’ 
assigurazzjoni maħruġa jew ipprovduti 
minn entitajiet li jkollhom rabtiet mill-qrib 
mal-intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni; u

(a) għandhom jivvalutaw firxa ta’ prodotti 
ta’ assigurazzjoni disponibbli fis-suq. Il-
prodotti ta’ assigurazzjoni għandhom 
ikunu diversifikati biżżejjed fir-rigward tat-
tip tagħhom u l-emittenti jew il-fornituri 
tal-prodott, u ma għandhomx ikunu limitati 
għal prodotti ta’ assigurazzjoni maħruġa 
jew ipprovduti minn entitajiet li jkollhom 
rabtiet mill-qrib mal-intermedjarju jew 
impriża tal-assigurazzjoni; u

Or. en

Emenda 583
Sven Giegold



PE504.393v01-00 112/168 AM\926838MT.doc

MT

f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandhom jivvalutaw għadd kbir 
biżżejjed ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni 
disponibbli fis-suq. Il-prodott ta’ 
assigurazzjoni għandhom ikunu 
diversifikati fir-rigward tat-tip tagħhom u l-
emittenti jew il-fornituri tal-prodott, u ma 
għandhomx ikunu limitati għal prodott ta’ 
assigurazzjoni maħruġa jew ipprovduti 
minn entitajiet li jkollhom rabtiet mill-qrib 
mal-intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni; u

(a) għandhom jivvalutaw firxa ta’ prodotti 
ta’ assigurazzjoni disponibbli fis-suq. Il-
prodotti ta’ assigurazzjoni għandhom 
ikunu diversifikati fir-rigward tat-tip 
tagħhom u l-emittenti jew il-fornituri tal-
prodott, u ma għandhomx ikunu limitati 
għal prodotti ta’ assigurazzjoni maħruġa 
jew ipprovduti minn entitajiet li jkollhom 
rabtiet mill-qrib mal-intermedjarju jew 
impriża tal-assigurazzjoni; u

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tallinja l-IMD II mal-MIFID II u hija bbażata fuq kontribut 
mill-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji tar-Renju Unit (FSA).

Emenda 584
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) għandhom jivvalutaw għadd kbir 
biżżejjed ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni 
disponibbli fis-suq. Il-prodott ta’ 
assigurazzjoni għandhom ikunu 
diversifikati fir-rigward tat-tip tagħhom u l-
emittenti jew il-fornituri tal-prodott, u ma 
għandhomx ikunu limitati għal prodott ta’ 
assigurazzjoni maħruġa jew ipprovduti 
minn entitajiet li jkollhom rabtiet mill-qrib 
mal-intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni; u

(a) għandhom jivvalutaw għadd kbir 
biżżejjed ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni 
disponibbli fis-suq. Il-prodotti ta’ 
assigurazzjoni għandhom ikunu 
diversifikati fir-rigward tat-tip tagħhom u l-
emittenti jew il-fornituri tal-prodott, u ma 
għandhomx ikunu limitati għal prodotti ta’ 
assigurazzjoni maħruġa jew ipprovduti 
minn entitajiet li jkollhom rabtiet mill-qrib 
mal-intermedjarju tal-assigurazzjoni; u
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Or. en

Emenda 585
Peter Simon

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) għandhom jipprovdu konsulenza lill-
klijenti b’mod sħiħ u imparzjali;

Or. de

Emenda 586
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) in-natura tar-rimunerazzjoni rċevuta 
rigward il-kuntratt tal-assigurazzjoni u 
jekk tirrigwarda l-kuntratt tal-investiment 
fl-assigurazzjoni, tiffunzjona:
(i) abbażi ta’ tariffa, li hija r-
rimunerazzjoni mħallsa direttament mill-
klijent; jew
(ii) abbażi ta’ kummissjoni ta’ kwalunkwe 
tip, li tiġi inkluża fil-primjum tal-
assigurazzjoni; jew
(iii) abbażi ta’ kombinazzjoni ta’ (i) u (ii);

Or. en

Emenda 587
Olle Schmidt, Sharon Bowles
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Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) jekk l-intermedjarju jirċievi tariffa 
jew kummissjoni ta’ kwalunkwe tip, l-
ammont sħiħ tar-rimunerazzjoni li 
tikkonċerna l-prodotti ta’ investiment tal-
assigurazzjoni offruta jew ikkunsidrata 
jew, fejn ma jkunx jista’ jingħata l-
ammont preċiż, il-bażi tal-kalkolu tat-
tariffa jew il-kummissjoni jew il-
kombinazzjoni tat-tnejn li huma. It-tariffa 
jew il-kummissjoni għall-konsulenza u t-
tariffa jew il-kummissjoni tal-prodott 
għandhom jiġu żvelati bħala ammonti jew 
kalkoli separati;

Or. en

Emenda 588
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) jekk l-ammont tal-kummissjoni jkun 
ibbażat fuq l-ilħuq ta’ miri u limiti 
massimi miftiehma rigward in-negozju 
mwettaq mill-intermedjarju ma’ 
assiguratur, il-miri jew il-limiti massimi 
kif ukoll l-ammonti li jkollhom jitħallsu 
mal-ilħuq tagħhom.

Or. en

Emenda 589
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ma għandhomx jaċċettaw jew jirċievu 
ħlasijiet, kummissjonijiet jew kwalunkwe 
benefiċċju fi flus imħallsa jew ipprovduti 
minn kwalunkwe parti terza jew persuna 
li taġixxi f’isem parti terza b’rabta mal-
provvista tas-servizz lill-klijenti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tmur kontra l-introduzzjoni ta’ projbizzjoni fuq kwalunkwe tip ta’ inċentiv fl-għoti ta’ 
konsulenza dwar investiment fuq bażi indipendenti.

Emenda 590
Louis Michel

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ma għandhomx jaċċettaw jew jirċievu 
ħlasijiet, kummissjonijiet jew kwalunkwe 
benefiċċju fi flus imħallsa jew ipprovduti 
minn kwalunkwe parti terza jew persuna
li taġixxi f’isem parti terza b’rabta mal-
provvista tas-servizz lill-klijenti.

imħassar

Or. en

Emenda 591
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ma għandhomx jaċċettaw jew jirċievu 
ħlasijiet, kummissjonijiet jew kwalunkwe 

imħassar
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benefiċċju fi flus imħallsa jew ipprovduti 
minn kwalunkwe parti terza jew persuna 
li taġixxi f’isem parti terza b’rabta mal-
provvista tas-servizz lill-klijenti.

Or. en

Emenda 592
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ma għandhomx jaċċettaw jew jirċievu 
ħlasijiet, kummissjonijiet jew kwalunkwe 
benefiċċju fi flus imħallsa jew ipprovduti 
minn kwalunkwe parti terza jew persuna 
li taġixxi f’isem parti terza b’rabta mal-
provvista tas-servizz lill-klijenti.

(b) jekk għandhiex titħallas tariffa mill-
klijent għall-konsulenza;

Or. en

Emenda 593
Corien Wortmann-Kool

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ma għandhomx jaċċettaw jew jirċievu
ħlasijiet, kummissjonijiet jew kwalunkwe
benefiċċju fi flus imħallsa jew ipprovduti 
minn kwalunkwe parti terza jew persuna li 
taġixxi f’isem parti terza b’rabta mal-
provvista tas-servizz lill-klijenti.

(b) ma għandhomx jaċċettaw jew jirċievu 
benefiċċju fi flus ta’ kwalunkwe tip, 
inklużi tariffi jew kummissjonijiet
imħallsa jew ipprovduti minn kwalunkwe 
parti terza jew persuna li taġixxi f’isem 
parti terza b’rabta mal-provvista tas-servizz 
lill-klijenti fuq bażi indipendenti.

Or. en
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Emenda 594
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ma għandhomx jaċċettaw jew jirċievu
ħlasijiet, kummissjonijiet jew kwalunkwe 
benefiċċju fi flus imħallsa jew ipprovduti 
minn kwalunkwe parti terza jew persuna li 
taġixxi f’isem parti terza b’rabta mal-
provvista tas-servizz lill-klijenti.

(b) ma għandhomx jaċċettaw u jżommu
ħlasijiet, kummissjonijiet jew kwalunkwe 
benefiċċju fi flus imħallsa jew ipprovduti 
minn kwalunkwe parti terza jew persuna li 
taġixxi f’isem parti terza b’rabta mal-
provvista tas-servizz lill-klijenti. Il-
benefiċċji żgħar fi flus li jkunu kapaċi 
jtejbu l-kwalità tas-servizz ipprovdut lil 
klijent u jkunu ta’ skala u natura tali li 
ma jkunx possibbli li jitqiesu bħala 
benefiċċji li jagħmlu ħsara lill-konformità 
mad-dmir tal-impriża ta’ investiment li 
taġixxi fl-aħjar interess tal-klijent u li jiġu
żvelati b’mod ċar huma esklużi minn din 
id-dispożizzjoni.

Or. en

Emenda 595
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ma għandhomx jaċċettaw jew jirċievu 
ħlasijiet, kummissjonijiet jew kwalunkwe 
benefiċċju fi flus imħallsa jew ipprovduti 
minn kwalunkwe parti terza jew persuna li 
taġixxi f’isem parti terza b’rabta mal-
provvista tas-servizz lill-klijenti.

(b) meta l-intermedjarju fl-assigurazzjoni 
jew l-impriża tal-assigurazzjoni jinfurmaw 
lill-klijent li l-konsulenza dwar l-
assigurazzjoni tkun qiegħda tiġi 
pprovduta fuq bażi indipendenti, l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni ma għandhomx jaċċettaw 
jew jirċievu ħlasijiet, kummissjonijiet jew 
kwalunkwe benefiċċju dirett jew indirett fi 
flus jew mhux fi flus imħallsa jew 
ipprovduti minn kwalunkwe parti terza jew 
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persuna li taġixxi f’isem parti terza b’rabta 
mal-provvista tas-servizz lill-klijenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija bbażata fuq proposta mill-Assoċjazzjoni tal-Assigurazjoni Daniża. Il-
projbizzjoni fuq il-kummissjonijiet timpedixxi tranżazzjonijiet ekonomiċi bejn il-kumpaniji tal-
assigurazzjoni u tal-pensjonijiet u l-intermedjarji – u b’hekk ikun iżjed ovvju għall-klijent 
kemm ikun qed iħallas u lil min. L-esperjenza tal-Assoċjazzjoni tal-Assigurazzjoni Daniża hija 
li l-projbizzjoni fuq il-kummissjonijiet żiedet it-trasparenza fis-suq Daniż u b’hekk tejbet il-
livell ta’ kompetizzjoni, li rriżulta fi prodotti aħjar u kostijiet iżjed baxxi għall-klijenti. Din l-
emenda hija f’allinjament mal-MiFIDII.

Emenda 596
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ma għandhomx jaċċettaw jew jirċievu 
ħlasijiet, kummissjonijiet jew kwalunkwe 
benefiċċju fi flus imħallsa jew ipprovduti 
minn kwalunkwe parti terza jew persuna li
taġixxi f’isem parti terza b’rabta mal-
provvista tas-servizz lill-klijenti.

(b) ma għandhomx jaċċettaw jew jirċievu 
ħlasijiet, kummissjonijiet jew kwalunkwe 
benefiċċju fi flus, benefiċċji monetarji jew
inċentivi oħra mħallsa jew ipprovduti 
minn kwalunkwe parti terza jew persuna li 
taġixxi f’isem parti terza b’rabta mal-
provvista tas-servizz lill-klijenti.

Or. de

Emenda 597
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ma għandhomx jaċċettaw jew jirċievu
ħlasijiet, kummissjonijiet jew kwalunkwe 

(b) ma għandhomx jaċċettaw u jżommu
ħlasijiet, kummissjonijiet jew kwalunkwe 
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benefiċċju fi flus imħallsa jew ipprovduti 
minn kwalunkwe parti terza jew persuna li 
taġixxi f’isem parti terza b’rabta mal-
provvista tas-servizz lill-klijenti.

benefiċċju fi flus imħallsa jew ipprovduti 
minn kwalunkwe parti terza jew persuna li 
taġixxi f’isem parti terza b’rabta mal-
provvista tas-servizz lill-klijenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa l-allinjament tal-IMD II mal-MIFID II. Din hija bbażata fuq 
kontribut tal-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji tar-Renju Unit (FSA).

Emenda 598
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b a) Ma jistgħux jirċievu kumpens ħlief 
mingħand il-klijent tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Koerenza ma’ dak li għandu jiġi adottat fil-MIF 2.

Emenda 599
Alfredo Pallone

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jirċievi xi tariffa jew 
kummissjoni minn partijiet terzi b’rabta 
mal-kuntratt tal-assigurazzjoni.

Or. en
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Emenda 600
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-mod li bih impriża jew intermedjarju tal-
assigurazzjoni jagħtu rimunerazzjoni lill-
persunal tagħhom jew aġenti abbinati 
oħra ma jimpedixxix li jkun hemm 
konformità mal-obbligi tagħhom li 
jaġixxu fl-aqwa interessi tal-klijenti. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li fejn 
il-persunal jagħti konsulenza dwar suq 
jew ibigħ prodotti ta’ assigurazzjoni lil 
klijenti bl-imnut, l-istrutturi tar-
rimunerazzjoni involuti ma jagħmlux 
ħsara lill-ħila tagħhom li jipprovdu 
rakkomandazzjoni oġġettiva, fejn 
applikabbli, jew li jipprovdu informazzjoni 
b’mod li jkun ġust, ċar u li ma jqarraqx 
skont il-paragrafu 2 u li barra dan ma 
joħloqx kunflitti ta’ interess żejda.
B’mod partikolari, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li:
(a) ir-rimunerazzjoni ma tkunx tiddependi 
ħafna fuq il-miri għall-bejgħ jew il-
profitabbiltà ta’ prodotti partikolari;
(b) ir-rimunerazzjoni jew arranġamenti 
oħra li jinkludu l-valutazzjoni tal-
prestazzjoni ma jipprovdux inċentiv lill-
persunal sabiex ma jaġixxix fl-interess 
tal-klijent tal-intermedjarju.

Or. en

Emenda 601
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Intermedjarju tal-assigurazzjoni jiġi 
kkunsidrat li jkun qed jipprovdi 
konsulenza fuq bażi indipendenti biss jekk 
l-intermedjarju fl-informazzjoni tiegħu 
lill-klijent ikun iddikjara li dan huwa l-
każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aħħar paragrafu qed jiżdied sabiex jiġi ċċarat li l-intermedjarji "mhux abbinati" 
m’għandhomx per se jiġu kkunsidrati bħala dawk li jkunu qegħdin jipprovdu konsulenza fuq 
bażi indipendenti

Emenda 602
Sławomir Nitras

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 33 fir-rigward ta’ miżuri li 
jiżguraw li l-intermedjarji u l-impriżi tal-
assigurazzjoni jikkonformaw mal-
prinċipji stipulati f’dan l-Artikolu meta 
jwettqu medjazzjoni fl-assigurazzjoni mal-
klijenti tagħhom. Dawk l-atti ddelegati 
għandhom jispeċifikaw:

6. Barra dan l-Istati Membri jistgħu 
jipprojbixxu jew jirrestrinġu aktar l-
offerta jew l-aċċettazzjoni ta’ tariffi,
kummissjonijiet jew benefiċċji mhux fi 
flus minn partijiet terzi rigward il-
provvista ta’ konsulenza dwar 
assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 603
Sławomir Nitras

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 6 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) in-natura tas-servizz(i) offrut(i) jew 
ipprovdut(i) lill-klijent jew lill-klijenti 
potenzjali, filwaqt li jitqiesu t-tip, l-oġġett, 
id-daqs u l-frekwenza tat-tranżazzjonijiet; 
u

imħassar

Or. en

Emenda 604
Sławomir Nitras

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) in-natura tal-prodotti offruti jew 
ikkunsidrati, inklużi tipi differenti ta’ 
prodotti ta’ assigurazzjoni.

imħassar

Or. en

Emenda 605
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 6 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) in-natura konsumistika jew 
professjonali tal-klijent jew il-klijent 
potenzjali; u l-klassifikazzjoni tagħhom 
bħala kontrapartijiet eliġibbli

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan qed isir sabiex ikun hemm allinjament mal-MiFID II
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Emenda 606
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. F’ċerti ċirkostanzi u wara 
konsultazzjoni mal-partijiet interessati 
rilevanti l-Istati Membri jistgħu 
jipprojbixxu jew jirrestrinġu aktar l-
offerta jew l-aċċettazzjoni ta’ tariffi, 
kummissjonijiet jew benefiċċji mhux fi 
flus rigward il-provvista ta’ konsulenza 
dwar prodotti ta’ investiment fl-
assigurazzjoni bil-kundizzjoni li l-Istat 
Membru jafferma kundizzjonijiet ekwi 
bejn il-kanali tad-distribuzzjoni kollha u 
ma jgħawwiġx il-kompetizzjoni. Dan jista’ 
jinkludi l-ħtieġa li kwalunkwe tariffa, 
kummissjoni jew benefiċċju mhux 
monetarji bħal dawn jiġu restitwiti lill-
klijent jew jiġu bbilanċjati bit-tariffi 
mħallsa mill-klijent.

Or. en

Emenda 607
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. en

Emenda 608
Jean-Paul Gauzès
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Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jipprovdu konsulenza, l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jiksbu l-
informazzjoni meħtieġa fir-rigward tal-
għarfien u l-esperjenza tal-klijent jew tal-
klijent potenzjali fil-qasam rilevanti għat-
tip speċifiku ta’ prodott jew servizz, kif 
ukoll fir-rigward tal-qagħda finanzjarja u l-
għanijiet ta’ investiment tal-klijent jew tal-
klijent potenzjali, li abbażi tagħhom l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jirrakkomandaw 
il-prodotti ta’ assigurazzjoni li huma xierqa 
għall-klijent jew klijent potenzjali.

1. L-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jiksbu l-
informazzjoni meħtieġa fir-rigward tal-
għarfien u l-esperjenza tal-klijent jew tal-
klijent potenzjali fil-qasam rilevanti għat-
tip speċifiku ta’ prodott jew servizz, kif 
ukoll fir-rigward tal-qagħda finanzjarja u l-
għanijiet ta’ investiment tal-klijent jew tal-
klijent potenzjali, li abbażi tagħhom l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jirrakkomandaw 
il-prodotti ta’ assigurazzjoni li huma xierqa 
għall-klijent jew klijent potenzjali.

Or. fr

Emenda 609
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jipprovdu konsulenza, l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jiksbu l-
informazzjoni meħtieġa fir-rigward tal-
għarfien u l-esperjenza tal-klijent jew tal-
klijent potenzjali fil-qasam rilevanti għat-
tip speċifiku ta’ prodott jew servizz, kif 
ukoll fir-rigward tal-qagħda finanzjarja u l-
għanijiet ta’ investiment tal-klijent jew tal-
klijent potenzjali, li abbażi tagħhom l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jirrakkomandaw 
il-prodotti ta’ assigurazzjoni li huma xierqa 
għall-klijent jew klijent potenzjali.

1. Meta jipprovdu konsulenza, l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jiksbu l-
informazzjoni meħtieġa fir-rigward tal-
għarfien, il-ħtiġijiet u l-esperjenza tal-
klijent jew tal-klijent potenzjali fil-qasam 
rilevanti għat-tip speċifiku ta’ prodott jew 
servizz, kif ukoll fir-rigward tal-qagħda 
finanzjarja u l-għanijiet ta’ investiment tal-
klijent jew tal-klijent potenzjali, li abbażi
tal-valutazzjoni l-intermedjarju jew l-
impriża tal-assigurazzjoni għandhom 
jirrakkomandaw il-prodotti ta’ 
assigurazzjoni li huma fl-interess tal-
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klijent jew klijent potenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-assimetrija fl-informazzjoni bejn il-klijenti u l-intermedjari tal-assigurazzjoni u l-ħlasijiet 
tal-kummissjonijiet mill-fornituri tal-assigurazzjoni lill-intermedjarji attwalment jaffettwaw 
b’mod serju l-kwalità tal-konsulenza fuq il-prodotti tal-assigurazzjoni. Dan ifixkel il-provvista 
kosteffettiva u orjentata lejn il-mezzi ta’ prodotti għall-klijenti. Madankollu, minħabba l-istat 
attwali tad-dibattitu politiku Ewropew rispettiv u għal qafas regolatorju effettiv u koerenti, 
allinjament xieraq tal-IMD II mal-MiFID huwa approċċ effettiv.

Emenda 610
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intermedjarji u l-impriżi tal-
assigurazzjoni, meta jwettqu medjazzjoni 
fl-assigurazzjoni b’rabta mal-bejgħ fejn 
ma tingħatax konsulenza, għandhom 
jitolbu lill-klijent jew klijent potenzjali li 
jipprovdu informazzjoni dwar l-għarfien u 
l-esperjenza tiegħu fil-qasam tal-
invesiment rilevanti għat-tip speċifiku ta’ 
prodott jew servizz offert jew mitlub, 
sabiex l-intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni jkunu jistgħu jivvalutaw 
jekk is-servizz jew prodott ta’ 
assigurazzjoni fil-mira huwiex xieraq 
għall-klijent.

imħassar

Or. fr

Emenda 611
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intermedjarji u l-impriżi tal-assigurazzjoni, 
meta jwettqu medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
b’rabta mal-bejgħ fejn ma tingħatax 
konsulenza, għandhom jitolbu lill-klijent 
jew klijent potenzjali li jipprovdu
informazzjoni dwar l-għarfien u l-
esperjenza tiegħu fil-qasam tal-invesiment 
rilevanti għat-tip speċifiku ta’ prodott jew 
servizz offert jew mitlub, sabiex l-
intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni jkunu jistgħu jivvalutaw 
jekk is-servizz jew prodott ta’ 
assigurazzjoni fil-mira huwiex xieraq 
għall-klijent.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intermedjarji u l-impriżi tal-assigurazzjoni, 
meta jwettqu medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
b’rabta mal-bejgħ fejn ma tingħatax 
konsulenza, għandhom jitolbu lill-klijent 
jew klijent potenzjali għal informazzjoni
rilevanti dwar il-kijenti jew il-kijenti 
potenzjali. Dan sabiex l-intermedjarju jew 
impriża tal-assigurazzjoni jkunu jistgħu 
jivvalutaw jekk is-servizz jew prodott ta’ 
assigurazzjoni fil-mira huwiex xieraq 
għall-klijent

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija proposta sabiex ikun hemm allinjament mal-MiFID II dwar l-evalwazzjoni 
fl-interess tal-klijent

Emenda 612
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intermedjarji u l-impriżi tal-assigurazzjoni, 
meta jwettqu medjazzjoni fl-assigurazzjoni
b’rabta mal-bejgħ fejn ma tingħatax 
konsulenza, għandhom jitolbu lill-klijent 
jew klijent potenzjali li jipprovdu 
informazzjoni dwar l-għarfien u l-
esperjenza tiegħu fil-qasam tal-invesiment 
rilevanti għat-tip speċifiku ta’ prodott jew 
servizz offert jew mitlub, sabiex l-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intermedjarji u l-impriżi tal-assigurazzjoni, 
meta jwettqu medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, għandhom jitolbu lill-
klijent jew klijent potenzjali li jipprovdu 
informazzjoni dwar l-għarfien u l-
esperjenza tiegħu fil-qasam tal-invesiment 
rilevanti għat-tip speċifiku ta’ prodott jew 
servizz offert jew mitlub, sabiex l-
intermedjarju jew impriża tal-
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intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni jkunu jistgħu jivvalutaw 
jekk is-servizz jew prodott ta’ 
assigurazzjoni fil-mira huwiex xieraq 
għall-klijent.

assigurazzjoni jkunu jistgħu jivvalutaw 
jekk is-servizz jew prodott ta’ 
assigurazzjoni fil-mira huwiex xieraq 
għall-klijent.

Or. en

Emenda 613
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jqisu, abbażi tal-
informazzjoni riċevuta skont is-
subparagrafu ta’ qabel dan, li l-prodott jew 
servizz ma jkunx xieraq għall-klijent jew 
klijent potenzjali, l-intermedjarju jew 
impriża tal-assigurazzjoni għandhom 
jagħtu twissija ta’ dan lill-klijent jew 
klijent potenzjali. Din it-twissija tista’ tiġi 
pprovduta f’format standardizzat.

Fejn l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jqisu, abbażi tal-
informazzjoni mitluba skont is-
subparagrafu ta’ qabel dan, li l-prodott jew 
servizz ma jkunx xieraq għall-klijent jew 
klijent potenzjali, l-intermedjarju jew 
impriża tal-assigurazzjoni għandhom 
jagħtu twissija ta’ dan lill-klijent jew 
klijent potenzjali. Din it-twissija tista’ tiġi 
pprovduta f’format standardizzat.

Or. en

Emenda 614
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jqisu, abbażi tal-
informazzjoni riċevuta skont is-
subparagrafu ta’ qabel dan, li l-prodott jew 
servizz ma jkunx xieraq għall-klijent jew 
klijent potenzjali, l-intermedjarju jew 

Fejn l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jqisu, abbażi tal-
informazzjoni riċevuta skont is-
subparagrafu ta’ qabel dan, li l-prodott jew 
servizz ma jkunx xieraq għall-klijent jew 
klijent potenzjali, l-intermedjarju jew 
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impriża tal-assigurazzjoni għandhom 
jagħtu twissija ta’ dan lill-klijent jew 
klijent potenzjali. Din it-twissija tista’ tiġi 
pprovduta f’format standardizzat.

impriża tal-assigurazzjoni għandhom 
jagħtu twissija ta’ dan lill-klijent jew 
klijent potenzjali. Din it-twissija għandha
tiġi pprovduta f’format standardizzat.

Or. fr

Emenda 615
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn il-klijenti jew klijenti potenzjali ma
jipprovdux l-informazzjoni msemmija fl-
ewwel subparagrafu, jew fejn ma
jipprovdux biżżejjed informazzjoni
rigward l-għarfien u l-esperjenza 
tagħhom, l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jagħtuhom 
twissija li l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni mhumiex f’qagħda li 
jiddeterminaw jekk is-servizz jew prodott 
fil-mira huwiex xieraq għall-klijent jew 
klijenti potenzjali. Din it-twissija tista’ tiġi 
pprovduta f’format standardizzat.

Fejn il-klijenti jew klijenti potenzjali ma
jistgħux jipprovdu l-informazzjoni 
msemmija fl-ewwel subparagrafu, jew fejn 
ma jistgħux jipprovdu biżżejjed 
informazzjoni, l-intermedjarju jew l-
impriża tal-assigurazzjoni m’għandhomx 
jagħtu konsulenza jew ibigħu s-servizz jew 
il-prodott fil-mira, billi l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni mhumiex 
f’qagħda li jiddeterminaw jekk is-servizz 
jew prodott fil-mira huwiex xieraq għall-
klijent jew klijenti potenzjali. Dan jista’ 
jiġi pprovdut f’format standardizzat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intermedjarju jew l-impriża tal-assigurazzoni għandhom ikunu responsabbli għall-għażla 
tal-prodotti li jiddistribwixxu u l-pubbliku fil-mira tagħhom. Mhux biss l-impjegat iżda wkoll 
il-ġestjoni tal-intermedjarju jew l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom ikunu responsabbli 
għall-konformità tal-istrateġija tal-kummerċjalizzazzjoni mad-dmirijiet tal-paragrafu 1 tal-
Artikolu 15. Ċerti intermedjarji żgħar jistgħu jagħmlu l-kunsiderazzjoni li mhumiex 
f’pożizzjoni li jivvalutaw il-prodotti ta’ investiment maħruġa mill-impriżi tal-assigurazzjoni. 
F’dan il-każ, m’għandhomx jirrakkomandaw jew jiddistribwixxu prodotti li ma jifhmux bis-
sħiħ. L-intermedjarju jew l-impriża tal-assigurazzoni għandhom ikunu responsabbli għall-
għażla tal-prodotti li jiddistribwixxu u l-pubbliku fil-mira tagħhom. Mhux biss l-impjegat iżda 
wkoll il-ġestjoni tal-intermedjarju jew l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom ikunu 
responsabbli għall-konformità tal-istrateġija tal-kummerċjalizzazzjoni mad-dmirijiet tal-
paragrafu 1 tal-Artikolu 15. Ċerti intermedjarji żgħar jistgħu jagħmlu l-kunsiderazzjoni li 
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mhumiex f’pożizzjoni li jivvalutaw il-prodotti ta’ investiment maħruġa mill-impriżi tal-
assigurazzjoni. F’dan il-każ, m’għandhomx jirrakkomandaw jew jiddistribwixxu prodotti li 
ma jifhmux bis-sħiħ. Dan huwa bbażat fuq proposta mill-BEUC.

Emenda 616
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn il-klijenti jew klijenti potenzjali ma 
jipprovdux l-informazzjoni msemmija fl-
ewwel subparagrafu, jew fejn ma 
jipprovdux biżżejjed informazzjoni 
rigward l-għarfien u l-esperjenza tagħhom, 
l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jagħtuhom 
twissija li l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni mhumiex f’qagħda li 
jiddeterminaw jekk is-servizz jew prodott 
fil-mira huwiex xieraq għall-klijent jew 
klijenti potenzjali. Din it-twissija tista’ tiġi 
pprovduta f’format standardizzat.

Fejn il-klijenti jew klijenti potenzjali ma 
jipprovdux biżżejjed informazzjoni rigward 
l-għarfien u l-esperjenza tagħhom, l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jagħtuhom 
twissija li l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni mhumiex f’qagħda li 
jiddeterminaw jekk is-servizz jew prodott 
fil-mira huwiex xieraq għall-klijent jew 
klijenti potenzjali. Din it-twissija tista’ tiġi 
pprovduta f’format standardizzat.

Or. en

Emenda 617
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn il-klijenti jew klijenti potenzjali ma 
jipprovdux l-informazzjoni msemmija fl-
ewwel subparagrafu, jew fejn ma 
jipprovdux biżżejjed informazzjoni rigward 
l-għarfien u l-esperjenza tagħhom, l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jagħtuhom 
twissija li l-intermedjarju jew l-impriża tal-

Fejn il-klijenti jew klijenti potenzjali ma 
jipprovdux l-informazzjoni msemmija fl-
ewwel subparagrafu, jew fejn ma 
jipprovdux biżżejjed informazzjoni rigward 
l-għarfien u l-esperjenza tagħhom, l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jagħtuhom 
twissija li l-intermedjarju jew l-impriża tal-
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assigurazzjoni mhumiex f’qagħda li 
jiddeterminaw jekk is-servizz jew prodott 
fil-mira huwiex xieraq għall-klijent jew 
klijenti potenzjali. Din it-twissija tista’ tiġi 
pprovduta f’format standardizzat.

assigurazzjoni mhumiex f’qagħda li 
jiddeterminaw jekk is-servizz jew prodott 
fil-mira huwiex xieraq għall-klijent jew 
klijenti potenzjali. Din it-twissija għandha
tiġi pprovduta f’format standardizzat.

Or. fr

Emenda 618
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippermettu 
lill-intermedjarji u l-impriżi tal-
assigurazzjoni, fit-twettiq ta’ medjazzjoni 
fl-assigurazzjoni b’rabta ma’ bejgħ fejn 
ma tingħata l-ebda konsulenza, li 
jipproċedu mingħajr ma jiksbu l-
informazzjoni jew jagħmlu d-
determinazzjoni prevista fil-paragrafu 2, 
jekk jintlaħqu l-kundizzjonijeit li ġejjin: 
a) l-attività ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni titwettaq fuq inizjattiva tal-
klijent jew klijent potenzjali,
b) l-attività ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni tirreferi għal investimenti 
bbażati fuq assigurazzjoni li: 
i) jipprovdu biss espożizzjoni għal 
investiment għal strumenti finanzjarji 
sottostanti meqjusa mhux kumplessi kif 
stabbilit fl-Artikolu 25(3)(a) tad-[Direttiva 
2004/39/KE]; jew
ii) ma jinkludux struttura li tagħmilha 
diffiċli għall-klijent li jifhem ir-riskju 
involut.
c) il-klijent jew il-klijent potenzjali jkun 
ġie mgħarraf b’mod ċar li l-intermedjarju 
jew l-impriża tal-assigurazzjoni ma 
jkunux rikjesti li jivvalutaw l-adattabilità 
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jew l-adattezza tal-prodott offrut u li 
għalhekk huwa ma jibbenefikax minn 
regoli rilevanti ta’ twettiq ta’ negozju. Din 
it-twissija tista’ tiġi pprovduta f’format 
standardizzat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda toħloq standard ekwivalenti għal dawk tal-MiFIDII, u tipprovdi kundizzjonijiet 
ekwi mal-prodotti ta’ investiment mhux ta’ assigurazzjoni. Hija bbażata fuq kontribut min-
naħa tal-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji tar-Renju Unit (FSA).

Emenda 619
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-intermedjarji u l-impriżi tal-
assigurazzjoni, fit-twettiq ta’ medjazzjoni 
fl-assigurazzjoni b’rabta ma’ bejgħ fejn 
ma tingħata l-ebda konsulenza, ikunu 
jistgħu jipprovdu dawk il-prodotti lill-
klijent jew il-klijent potenzjali mingħajr 
ma jivvalutaw jekk il-prodott fil-mira 
jkunx adatt għalihom bil-kundizzjoni li 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:
a) is-servizz mogħti mingħajr konsulenza 
jirreferi għal investimenti fl-
assigurazzjoni li:
i) jipprovdu biss espożizzjoni għal 
investiment għal strumenti finanzjarji 
sottostanti meqjusa mhux kumplessi kif 
stabbilit fl-Artikolu 25(3)(a) [tad-Direttiva 
2004/39/KE*]; jew
ii) ma jinkludux struttura li tagħmilha 
diffiċli għall-klijent li jifhem ir-riskju 
involut
b) il-prodott jew is-servizz jiġi pprovdut 
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fuq inizjattiva tal-klijent jew il-klijent 
potenzjali, u
c) il-klijent jew il-klijent potenzjali ikun 
ġie mgħarraf b’mod ċar li fil-provvista ta’ 
dan is-servizz, l-intermedjarju jew l-
impriża tal-assigurazzjoni ma jkunux 
rikjesti li jivvalutaw l-adattabilità jew l-
adattezza tal-prodott offrut, u li għalhekk 
huwa ma jibbenefikax mill-ħarsien 
korrispondenti tat-twettiq rilevanti ta’ 
regoli tan-negozju. Din it-twissija tista’ 
tiġi pprovduta f’format standardizzat.
d) l-impriża jew l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jikkonformaw mal-obbligi 
tagħhom skont l-Artikolu 23 (kunflitti ta’ 
interess).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MiFID II jippermetti l-bejgħ ta’ xi PRIPs fuq bażi ta’ eżekuzzjoni biss (mingħajr 
konsulenza jew test tal-adattezza) jekk jintlaħqu ċerti kundizzjonijiet, madankollu, l-IMD II 
ma jinkludix dispożizzjoni simili. Dan joħloq kundizzjonijiet mhux ekwi bejn il-prodotti li 
jinvestu f’assi simili jew identiċi. Pereżempju, fond UCTIS jista’ jinbiegħ għal eżekuzzjoni 
biss taħt l-MiFID waqt li fond ta’ assigurazzjoni bi profil ta’ assi simili ma jistax jinbigħ 
b’eżekuzzjoni biss taħt il-proposta tal-IMD II.

Emenda 620
Ashley Fox

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom 
jippermettu li l-intermedjarji u l-impriżi 
tal-assigurazzjoni, fit-twettiq ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni rigward 
bejgħ fejn ma tingħata l-ebda konsulenza, 
ikunu jistgħu jipprovdu dawk is-servizzi 
lill-klijent tagħhom mingħajr il-ħtieġa li 
jiksbu informazzjoni jew jagħmlu d-
determinazzjoni previsti fil-paragrafu 2 
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fejn jintlaħqu l-kundizzjonijiet kollha li 
ġejjin:
a) is-servizz mogħti mingħajr konsulenza 
jirreferi għal investimenti bbażati fuq 
assigurazzjoni li:
i) jipprovdu biss espożizzjoni għal 
investiment għal strumenti finanzjarji 
sottostanti meqjusa mhux kumplessi kif 
stabbilit fl-Artikolu 25(3)(a) [tad-Direttiva 
2004/39/KE]; jew
ii) ma jinkludux struttura li tagħmilha 
diffiċli għall-klijent li jifhem ir-riskju 
involut.
b) il-prodott jew is-servizz jiġi pprovdut 
fuq inizjattiva tal-klijent jew il-klijent 
potenzjali,
c) il-klijent jew il-klijent potenzjali ikun 
ġie mgħarraf b’mod ċar li fil-provvista ta’ 
dan is-servizz, l-intermedjarju jew l-
impriża tal-assigurazzjoni ma jkunux 
rikjesti li jivvalutaw l-adattabilità jew l-
adattezza tal-prodott offrut u li għalhekk 
huwa ma jibbenefikax mill-ħarsien 
korrispondenti tat-twettiq rilevanti ta’ 
regoli tan-negozju. Din it-twissija tista’ 
tiġi pprovduta f’format standardizzat, u
d) l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jikkonformaw mal-obbligi 
tagħhom skont l-Artikolu 23.

Or. en

Emenda 621
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-klijent għandu jirċievi mingħand l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni rapporti adegwati dwar is-

4. Il-klijent għandu jirċievi mingħand l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni rapporti adegwati f’mezz li 
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servizz ipprovdut lill-klijenti. Dawn ir-
rapporti għandhom jinkludu 
komunikazzjonijiet perjodiċi lill-klijenti, li 
jqisu t-tip u l-kumplessità tal-prodotti tal-
assigurazzjoni involuti u n-natura tas-
servizz mogħti lill-klijent, u għandhom 
jinkludu, fejn applikabbli, il-kostijiet 
assoċjati mat-tranżazzjonijiet u s-servizzi 
mwettqa f’isem il-klijent. Meta jipprovdu 
konsulenza, l-intermedjarju jew l-impriża 
tal-assigurazzjoni għandhom jispeċifikaw
kif il-pariri mogħtija jissodisfaw il-
karatteristiċi personali tal-klijent.

jservi dwar is-servizz ipprovdut lill-klijenti. 
Dawn ir-rapporti għandhom jinkludu 
komunikazzjonijiet perjodiċi lill-klijenti, li 
jqisu t-tip u l-kumplessità tal-prodotti tal-
assigurazzjoni involuti u n-natura tas-
servizz mogħti lill-klijent, u għandhom 
jinkludu, fejn applikabbli, il-kostijiet 
assoċjati mat-tranżazzjonijiet u s-servizzi 
mwettqa f’isem il-klijent. Meta jipprovdu 
konsulenza lill-klijenti bl-imnut, l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jipprovdu lill-
klijent b’rekord f’mezz durevoli li 
jispeċifika tal-inqas l-għanijiet tal-klijent, 
ir-rakkomandazzjonijet u kif il-pariri 
mogħtija jissodisfaw il-karatteristiċi u l-
għanijiet personali tal-klijent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell tal-ħarsien tal-konsumatur u t-twettiq tar-regoli tan-negozju għandhom jikkonformaw 
mal-MiFID.

Emenda 622
Pablo Zalba Bidegain

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-klijent għandu jirċievi mingħand l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni rapporti adegwati dwar is-
servizz ipprovdut lill-klijenti. Dawn ir-
rapporti għandhom jinkludu 
komunikazzjonijiet perjodiċi lill-klijenti, li 
jqisu t-tip u l-kumplessità tal-prodotti tal-
assigurazzjoni involuti u n-natura tas-
servizz mogħti lill-klijent, u għandhom 
jinkludu, fejn applikabbli, il-kostijiet 
assoċjati mat-tranżazzjonijiet u s-servizzi 
mwettqa f’isem il-klijent. Meta jipprovdu 
konsulenza, l-intermedjarju jew l-impriża 

4. Il-klijent għandu jirċievi mingħand l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni rapporti adegwati dwar is-
servizz ipprovdut lill-klijenti. Dawn ir-
rapporti għandhom jinkludu 
komunikazzjonijiet perjodiċi lill-klijenti, li 
jqisu t-tip u l-kumplessità tal-prodotti tal-
assigurazzjoni involuti u n-natura tas-
servizz mogħti lill-klijent, u għandhom 
jinkludu, fejn applikabbli, il-kostijiet 
assoċjati mat-tranżazzjonijiet u s-servizzi 
mwettqa f’isem il-klijent. L-intermedjarju 
jew l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom 
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tal-assigurazzjoni għandhom jispeċifikaw 
kif il-pariri mogħtija jissodisfaw il-
karatteristiċi personali tal-klijent.

jispeċifikaw kif il-pariri mogħtija 
jissodisfaw il-karatteristiċi personali tal-
klijent.

Or. en

Emenda 623
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-klijent għandu jirċievi mingħand l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni rapporti adegwati dwar is-
servizz ipprovdut lill-klijenti. Dawn ir-
rapporti għandhom jinkludu 
komunikazzjonijiet perjodiċi lill-klijenti, li 
jqisu t-tip u l-kumplessità tal-prodotti tal-
assigurazzjoni involuti u n-natura tas-
servizz mogħti lill-klijent, u għandhom 
jinkludu, fejn applikabbli, il-kostijiet 
assoċjati mat-tranżazzjonijiet u s-servizzi 
mwettqa f’isem il-klijent. Meta jipprovdu 
konsulenza, l-intermedjarju jew l-impriża 
tal-assigurazzjoni għandhom jispeċifikaw 
kif il-pariri mogħtija jissodisfaw il-
karatteristiċi personali tal-klijent.

4. Il-klijent għandu jirċievi mingħand l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni rapporti adegwati dwar is-
servizz ipprovdut lill-klijenti. Dawn ir-
rapporti għandhom jinkludu 
komunikazzjonijiet perjodiċi lill-klijenti, li 
jqisu t-tip u l-kumplessità tal-prodotti tal-
assigurazzjoni involuti u n-natura tas-
servizz mogħti lill-klijent, u għandhom 
jinkludu, fejn applikabbli, il-kostijiet 
assoċjati mat-tranżazzjonijiet u s-servizzi 
mwettqa f’isem il-klijent. L-intermedjarju 
jew l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom 
jispeċifikaw kif il-pariri mogħtija 
jissodisfaw il-karatteristiċi personali tal-
klijent.

Or. fr

Emenda 624
Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-klijent għandu jirċievi mingħand l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni rapporti adegwati dwar is-
servizz ipprovdut lill-klijenti. Dawn ir-
rapporti għandhom jinkludu 

4. Il-klijent għandu jirċievi mingħand l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni rapporti adegwati dwar is-
servizz ipprovdut lill-klijenti. Dawn ir-
rapporti għandhom jinkludu 
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komunikazzjonijiet perjodiċi lill-klijenti, li 
jqisu t-tip u l-kumplessità tal-prodotti tal-
assigurazzjoni involuti u n-natura tas-
servizz mogħti lill-klijent, u għandhom 
jinkludu, fejn applikabbli, il-kostijiet 
assoċjati mat-tranżazzjonijiet u s-servizzi 
mwettqa f’isem il-klijent. Meta jipprovdu 
konsulenza, l-intermedjarju jew l-impriża 
tal-assigurazzjoni għandhom jispeċifikaw 
kif il-pariri mogħtija jissodisfaw il-
karatteristiċi personali tal-klijent.

komunikazzjonijiet perjodiċi lill-klijenti, li 
jqisu t-tip u l-kumplessità tal-prodotti tal-
assigurazzjoni involuti u n-natura tas-
servizz mogħti lill-klijent, u għandhom 
jinkludu, fejn applikabbli, il-kostijiet
kollha assoċjati mat-tranżazzjonijiet u s-
servizzi mwettqa f’isem il-klijent. Meta 
jipprovdu konsulenza, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom 
jispeċifikaw eżattament kif il-pariri 
mogħtija jissodisfaw il-karatteristiċi 
personali tal-klijent

Or. en

Emenda 625
Sławomir Nitras

Proposta għal direttiva
Artikolu 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[…] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżistu dubji legali jekk din it-tip ta’ dispożizzjoni tistax tiġi rregolata f’livell tal-UE. Ma 
hemm l-ebda argument razzjonali li jista’ jiġġustifika l-interferenza tad-direttiva fil-qasam 
tas-sanzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri. Ir-regoli li jimponu sanzjonijiet għandhom 
jikkunsidraw il-kuntest soċjali fi Stat Membru partikolari, li huwa għaliex din it-tip ta’ 
dispożizzjoni għandha tiġi ddeterminata f’livell nazzjonali biss.

Emenda 626
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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l-awtoritajiet kompetenti jkollhom 
stabbiliti miżuri xierqa li jippermettulhom 
li jinkludu u jiżvelaw permezz ta’ reġistru 
l-indennità tal-assigurazzjoni, 
assigurazzjoni abbinata u l-intermedjarji 
tar-riassigurazzjoni li jkunu fi ksur tal-
Kapitolu VI u VII ta’ din id-Direttiva kif 
ukoll l-indennità tal-intermedjarju jew l-
impriża tal-assigurazzjoni, li l-
intermedjarju rispettiv ikun qed jaġixxi 
għalihom.. L-AEAPX għandha tipprovdi 
lista ta’ hyperlinks lil kull reġistru tal-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
rilevanti. Bl-istess mod, l-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti għandhom 
jipprovdu hyperlinks għal-lista msemmija 
hawn fuq, miżmuma mill-AEAPX. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tistabbilixxi mekkaniżmu effetiv ta’ sanzjonijiet mhux 
finanzjarji sabiex titjieb il-kwalità tal-konsulenza u l-kompetizzjoni fis-settur tal-medjazzjoni 
fl-assigurazzjoni.

Emenda 627
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a

Sanzjonijiet

1. Għall-intermedjarji tal-assigurazzjoni l-
Istati Membri għandhom jipprovdu 
sanzjonijiet xierqa fl-eventwalità li 
persuna li teżerċita l-attività ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni jew ir-
riassigurazzjoni ma tkunx irreġistrata fi 
Stat Membru u ma tkunx imsemmija fl-
Artikolu 1(2).
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2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
sanzjonijiet xierqa kontra intermedjarji 
jew impriżi tal-assigurazzjoni jew ir-
riassigurazzjoni li ma jużawx is-servizzi 
ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni jew ir-
riassigurazzjoni ta’ intermedjarji tal-
assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew 
tal-persuni msemmija fl-Artikolu 1.2.
3. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
sanzjonijiet xierqa fl-eventwalità tan-
nuqqas min-naħa ta’ intermedjarju jew 
impriża tal-assigurazzjoni jew ir-
riassigurazzjoni li jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont 
id-Direttiva.
4. Kwalunkwe miżura adottata li tinvolvi 
sanzjonijiet jew restrizzjonijiet fuq l-
attivitajiet ta’ intermedjarju jew impriża 
tal-assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni 
għandha tkun iġġustifikata u 
kkomunikata tajjeb lill-intermedjarju 
kkonċernat. Kull miżura bħal din 
għandha tkun soġġetta għad-dritt li 
wieħed jirrikorri għall-qrati fl-Istat 
Membru li jkun adottaha.

Or. en

Emenda 628
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 26a

Sanzjonijiet Speċifiċi

Skont l-Artikolu 9(2) tar-Regolament  
(UE) Nru 1095/2010, l-AEAPX għandha 
timmonitorja l-prodotti tal-assigurazzjoni 
u r-riassigurazzjoni li jiġu promossi, 
iddistribwiti jew mibjugħa fl-Unjoni u 
tista’ tinvestiga b’mod proattiv prodotti 
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tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni  
jew strumenti finanzjarji ġodda qabel ma 
jiġu promossi, iddistribwiti jew mibjugħa 
fl-Unjoni b’kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
kompetenti. L-AEAPX għandha 
timmonitorja wkoll l-attivitajiet u l-prattiċi 
finanzjarji l-oħra, inkluż l-attivitajiet ta’ 
investiment, tal-impriżi tal-assigurazzjoni 
u r-riassigurazzjoni.
1. Skont l-Artikolu 9(5) tar-Regolament 
(UE) Nru 1095/2010, l-AEAPX tista’, fejn 
tkun sodisfatta fuq bażi raġonevoli li l-
kundizzjonijiet fil-paragrafi 2 u 3 ikunu 
ntlaħqu, tipprojbixxi jew tirrestrinġi 
b’mod temporanju fl-Unjoni:
(a) il-kummerċjalizzazzjoni, id-
distribuzzjoni jew il-bejgħ ta’ ċerti 
prodotti speċifikati tal-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni, inklużi l-assigurazzjoni 
tas-saħħa u l-prodotti ta’ investiment fl-
assigurazzjoni b’ċerti karatteristiċi 
speċifikati; jew
(b) tip ta’ attività jew prattika finanzjarja, 
inkluż attività ta’ investiment, ta’ impriżi 
tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni.
Projbizzjoni jew restrizzjoni tista’ tapplika 
f’ċirkostanzi, jew tkun soġġetta għal 
eżenzjonijiet, speċifikati mill-AEAPX.
2. L-AEAPX għandha tieħu deċiżjoni biss 
skont il-paragrafu 1 jekk jintlaħqu l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
(a) l-azzjoni proposta tindirizza theddida 
sinifikanti għall-ħarsien tad-detenturi tal-
poloz jew il-benefiċjarji jew għall-
funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq 
finanzjarji jew għall-istabbiltà ta’ parti 
mis-sistema finanzjarja jew is-sistema 
kollha fl-Unjoni;
(b) ir-rekwiżiti reolatorji skont il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li huma 
applikabbli għall-prodott tal-
assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni 
rilevanti, l-istrument jew l-attività 
finanzjarji ma jindirizzawx it-theddida;
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(c) awtorità kompetenti jew awtoritajiet 
kompetenti ma jkunux ħadu azzjoni 
sabiex jindirizzaw it-thedida jew l-
azzjonijiet li jkunu ttieħdu ma 
jindirizzawx b’mod adegwat it-theddida.
Fejn il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel 
subparagrafu jintlaħqu, l-AEAPX tista’ 
timponi l-projbizzjoni jew ir-restrizzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1 fuq bażi 
prekawzjonali qabel prodott tal-
assigurazzjoni jew r-riassigurazzjoni jkun 
ġie kkumerċjalizzat jew mibjugħ lil 
detenturi ta’ poloz jew titwettaq attività 
jew prattika finanzjarja.
3. Meta tieħu azzjoni taħt dan l-Artikolu, 
l-AEAPX għandha tikkunsidra l-punt 
safejn l-azzjoni:
(a) ma jkollhiex effett detrimentali fuq l-
effiċjenza tas-swieq finanzjarji jew fuq id-
detnturi u l-benfiċjarji tal-polza li jkun 
sproporzjonat mal-benefiċċji tal-azzjonji; 
u
(b) ma toħloqx riskju ta’ arbitraġġ 
regolatorju.
Fejn awtorità jew awtoritajiet kompetenti 
jkunu ħadu miżura skont l-Artikolu 32, l-
AEAPX tista’ tieħu kwalunkwe waħda 
mill-miżuri msemmija fil-paragrafu 1 
mingħajr ma toħroġ l-opinjoni pprovduta 
fl-Artikolu 33.
4. Qabel ma tiddeċiedi li tieħu kwalunkwe 
azzjoni skont l-Artikolu, l-AEAPX 
għandha tinnotifika lill-awtoritajiet 
kompetenti bl-azzjoni li hija tipproponi.
4a. Qabel ma tieħu deċiżjoni skont il-
paragrafu 1, l-AEAPX għandha 
tinnotifika dwar l-intenzjoni tagħha li 
tipprojbixxi jew tirrestrinġi prodott tal-
assigurazzjoni jew ir-riassigurazzjoni jew 
attività jew prattika finanzjarja minbarra 
jekk isiru xi tibdiliet lill-karatteristiċi tal-
prodott tal-assigurazzjoni jew ir-
riassigurazzjoni jew attività jew prattika 
finanzjarja f’perjodu ta’ żmien speċifikat.
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5. L-AEAPX għandha tippubblika fuq is-
sit elettroniku tagħha avviż ta’ kwalunkwe 
deċiżjoni sabiex tieħu kwalunkwe azzjoni 
skont dan l-Artikolu. L-avviż għandu 
jispeċifika d-dettalji tal-projbizzjoni jew 
ir-restrizzjoni u jispeċifika żmien wara l-
pubblikazzjoni tal-avviż li minnu l-miżuri 
jidħlu fis-seħħ. Projbizzjoni jew 
restrizzjoni għandhom japplikaw biss għal 
azzjoni meħuda wara li l-miżuri jidħlu fis-
seħħ.
6. L-AEAPX għandha tirrevedi 
projbizzjoni jew restrizzjoni imposti skont 
il-paragrafu 1 f’intervalli xierqa u tal-
inqas kull tnax-il xahar. Jekk il-
projbizzjoni jew ir-restrizzjoni ma 
jiġġeddux wara l-perjodu ta’ tnax-il 
xahar, dawn għandhom jiskadu.
7. L-azzjoni adottata mill-AEAPX 
għandha tipprevali fuq kwalunkwe 
azzjoni preċedenti meħuda minn awtorità 
kompetenti.
8. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 41 li jispeċifikaw 
kriterji u fatturi li għandhom jiġu 
kkunsidrati mill-AEAPX fid-
determinazzjoni meta jinħoloq theddid 
għall-ħarsien tal-investitur jew il-
funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq 
finanzjarji u l-istabbiltà ta’ parti mis-
sistema finanzjarja jew is-sistema kollha 
tal-Unjoni msemmija fil-paragrafu 2(a). 
Dawk l-atti delegati għandhom jiżguraw li 
l-AEAPX tkun kapaċi taġixxi, fejn ikun 
xieraq, fuq bażi prekawzjonali u ma 
jkollhiex tistenna sakemm il-prodott ikun 
ġie kkummerċjalizzat jew it-tip ta’ attività 
jew prattika jkunu saru qabel ma ttieħdet 
azzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-assimetrija fl-informazzjoni bejn il-klijenti u l-intermedjari tal-assigurazzjoni u l-ħlasijiet 
tal-kummissjonijiet mill-fornituri tal-assigurazzjoni lill-intermedjarji attwalment jaffettwaw 
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b’mod serju l-kwalità tal-konsulenza fuq il-prodotti tal-assigurazzjoni. Dan ifixkel il-provvista 
kosteffettiva u orjentata lejn il-mezzi ta’ prodotti għall-klijenti. Madankollu, minħabba l-istat 
attwali tad-dibattitu politiku Ewropew rispettiv u għal qafas regolatorju effettiv u koerenti, 
allinjament tajjeb tal-IMD II mal-MiFID huwa approċċ effettiv.

Emenda 629
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[…] imħassar

Or. de

Emenda 630
Sławomir Nitras

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
awtorità kompetenti tippubblika 
kwalunkwe sanzjoni jew miżura li tkun 
ġiet imposta għall-ksur tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali adottati fl-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva 
mingħajr dewmien, inkluża informazzjoni 
dwar it-tip u n-natura tal-ksur, kif ukoll l-
identità tal-persuni responsabbli għalih, 
sakemm tali żvelar ma jipperikolax 
serjament is-swieq tal-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni. Fejn il-pubblikazzjoni 
tkun tista’ tikkawża ħsara sproporzjonata 
lill-partijiet involuti, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jippubblikaw is-
sanzjonijiet b’mod anonimu.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa diffiċli li jiġi stabbilit x’joħloq “ħsara sproporzjonata”. Il-pubblikazzjoni ta’ 
sanzjonijiet fuq bażi anonima għandha tiġi llimitata biss għall-informazzjoni sigrieta skont il-
liġijiet nazzjonali, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi.

Emenda 631
Arlene McCarthy

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
awtorità kompetenti tippubblika 
kwalunkwe sanzjoni jew miżura li tkun 
ġiet imposta għall-ksur tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali adottati fl-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva
mingħajr dewmien, inkluża informazzjoni 
dwar it-tip u n-natura tal-ksur, kif ukoll l-
identità tal-persuni responsabbli għalih, 
sakemm tali żvelar ma jipperikolax 
serjament is-swieq tal-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni. Fejn il-pubblikazzjoni 
tkun tista’ tikkawża ħsara sproporzjonata 
lill-partijiet involuti, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jippubblikaw is-
sanzjonijiet b’mod anonimu.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
awtorità kompetenti tippubblika
immedjatament kwalunkwe sanzjoni jew 
miżura li tkun ġiet imposta għall-ksur tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali adottati fl-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
inkluża informazzjoni dwar it-tip u n-
natura tal-ksur, kif ukoll l-identità tal-
persuni responsabbli għalih.

Or. en

Emenda 632
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
awtorità kompetenti tippubblika 
kwalunkwe sanzjoni jew miżura li tkun 
ġiet imposta għall-ksur tad-

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
awtorità kompetenti tippubblika 
kwalunkwe sanzjoni jew miżura li tkun 
ġiet imposta għall-ksur tad-
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dispożizzjonijiet nazzjonali adottati fl-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva 
mingħajr dewmien, inkluża informazzjoni 
dwar it-tip u n-natura tal-ksur, kif ukoll l-
identità tal-persuni responsabbli għalih, 
sakemm tali żvelar ma jipperikolax 
serjament is-swieq tal-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni. Fejn il-pubblikazzjoni 
tkun tista’ tikkawża ħsara sproporzjonata 
lill-partijiet involuti, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jippubblikaw is-
sanzjonijiet b’mod anonimu.

dispożizzjonijiet nazzjonali adottati fl-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva 
mingħajr dewmien, inkluża informazzjoni 
dwar it-tip u n-natura tal-ksur, kif ukoll l-
identità tal-persuni responsabbli għalih, 
sakemm tali żvelar ma jipperikolax 
serjament is-swieq tal-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni. L-informazzjoni għandha 
tiġi ppubblikata fuq is-sit elettroniku tal-
awtoritajiet kompetenti rilevanti u l-
AEAPX. Fejn il-pubblikazzjoni tkun tista’ 
tikkawża ħsara sproporzjonata lill-partijiet 
involuti, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jippubblikaw is-sanzjonijiet 
b’mod anonimu.

Or. en

Emenda 633
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
annwalment lill-AEAPX informazzjoni 
aggregata dwar il-miżuri amministrattivi 
u s-sanzjonijiet kollha imposti skont il-
paragrafi 1 u 2. L-AEAPX għandha 
tippubblika dik l-informazzjoni f’rapport 
annwali.

Or. en

Emenda 634
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tiżviluppa abbozz ta’ 
standards tekniċi regolatorji dwar il-
proċeduri u l-forom għas-sottomissjoni ta’ 
informazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu. L-
AEAPX għandha tissottometti dawk l-
abbozzi tal-istandards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni sa [...]*.
Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li 
tadotta l-istandards tekniċi regolatorji 
skont l-Artikoli 10-14 tar-Regolament 
(UE) Nru 1094/2010.
______________

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

Or. en

Emenda 635
Sławomir Nitras

Proposta għal direttiva
Artikolu 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżistu dubji legali jekk din it-tip ta’ dispożizzjoni tistax tiġi rregolata f’livell ta’ UE. Ma 
hemm l-ebda argument razzjonali li jista’ jiġġustifika l-interferenza tad-direttiva fil-qasam 
tas-sanzjonijiet finanzjarji mill-Istati Membri. Ir-regoli li jimponu sanzjonijiet għandhom 
jikkunsidraw il-kuntest soċjali fi Stat Membru partikolari, li huwa għaliex din it-tip ta’ 
dispożizzjoni għandha tiġi ddeterminata f’livell nazzjonali biss.

Emenda 636
Ildikó Gáll-Pelcz
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Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) persuna li tipprovdi attivitajiet 
anċillari ta’ assigurazzjoni mingħajr ma 
tkun ressqet dikjarazzjoni kif inhu stipulat 
fl-Artikolu 4, jew li tkun ressqet tali 
dikjarazzjoni iżda li, fir-rigward tagħha, 
ma jintlaħqux ir-rekwiżiti stipulati fl-
Artikolu 4;

imħassar

Or. en

Emenda 637
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) impriża jew intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni li 
jużaw is-servizzi ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni jew fir-riassigurazzjoni ta’ 
persuni li la jkunu rreġistrati fi Stat 
Membru u lanqas ma jissemmew fl-
Artikolu 1(2), u li ma jkunux ressqu 
dikjarazzjoni skont l-Artikolu 4;

(c) impriża jew intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni li 
jużaw is-servizzi ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni jew fir-riassigurazzjoni ta’ 
persuni li la jkunu rreġistrati fi Stat 
Membru u lanqas ma jissemmew fl-
Artikolu 1(2);

Or. en

Emenda 638
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) stqarrija pubblika, li tindika l-persuna imħassar
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naturali jew ġuridika u n-natura tal-ksur;

Or. de

Emenda 639
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) stqarrija pubblika, li tindika l-persuna 
naturali jew ġuridika u n-natura tal-ksur;

(a) twissija jew stqarrija pubblika, li tindika 
l-persuna naturali jew ġuridika u n-natura 
tal-ksur;

Or. en

Emenda 640
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fil-każ ta’ intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, l-
irtirar tar-reġistrazzjoni skont l-Artikolu 3;

(c) fil-każ ta’ intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, l-
irtirar tal-awtorizzazzjoni skont l-
Artikolu 3;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-fini ta’ alinjament mal-MiFID II. Dan l-artikolu jikkorrispondi mal-Artikolu 75 fil-
MiFID II.

Emenda 641
Olle Schmidt
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Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) projbizzjoni ta’ kwalunkwe membru 
tal-korp maniġerali tal-intermedjarju jew l-
impriża tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni, jew kwalunkwe persuna 
naturali oħra, li jinżammu responsabbli, 
milli jeżerċitaw funzjonijiet f’intermedjarji 
tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, 
jew f’impriżi tal-assigurazzjoni jew 
riassigurazzjoni;

(d) projbizzjoni temporanja ta’ kwalunkwe 
membru tal-korp maniġerali tal-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, li 
jinżammu responsabbli, milli jeżerċitaw 
funzjonijiet f’intermedjarji tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, jew 
f’impriżi tal-assigurazzjoni jew 
riassigurazzjoni;

Or. en

Emenda 642
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) projbizzjoni ta’ kwalunkwe membru 
tal-korp maniġerali tal-intermedjarju jew l-
impriża tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni, jew kwalunkwe persuna 
naturali oħra, li jinżammu responsabbli, 
milli jeżerċitaw funzjonijiet f’intermedjarji 
tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, 
jew f’impriżi tal-assigurazzjoni jew 
riassigurazzjoni;

(d) projbizzjoni ta’ kwalunkwe membru 
tal-korp maniġerali tal-intermedjarju jew l-
impriża tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni, jew kwalunkwe persuna 
naturali oħra, li jinżammu responsabbli, 
milli jkomplu jeżerċitaw funzjonijiet 
f’intermedjarji tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni, jew f’impriżi tal-
assigurazzjoni jew riassigurazzjoni;

Or. en

Emenda 643
Jean-Paul Gauzès

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt e
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) fil-każ ta’ persuna ġuridika, sanzjonijiet 
amministrattivi pekunarji sa 10 % tal-
fatturat totali annwali tal-persuna ġuridika 
fis-sena kummerċjali preċedenti; fejn il-
persuna ġuridika tkun sussidjarja ta’ 
impriża ewlenija, il-fatturat annwali totali 
relevanti għandu jkun il-fatturat annwali 
totali li jirriżulta mill-kontijiet 
ikkonsolidati tal-impriża ewlenija ulterjuri 
fis-sena kummerċjali preċedenti;

(e) fil-każ ta’ persuna ġuridika, sanzjonijiet 
amministrattivi pekunarji sa 10 % tal-
fatturat totali annwali tal-persuna ġuridika 
fis-sena kummerċjali preċedenti
b’massimu ta’ EUR 100 000 000; fejn il-
persuna ġuridika tkun sussidjarja ta’ 
impriża ewlenija, il-fatturat annwali totali 
relevanti għandu jkun il-fatturat annwali 
totali li jirriżulta mill-kontijiet 
ikkonsolidati tal-impriża ewlenija ulterjuri 
fis-sena kummerċjali preċedenti.

Or. en

Emenda 644
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fil-każ ta’ persuna naturali, sanzjonijiet 
amministrattivi pekunarji sa
EUR 5 000 000, jew fi Stati Membri fejn l-
euro mhijiex il-munita uffiċjali, il-valur 
korrispondenti fil-munita nazzjonali fid-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva; u

(f) fil-każ ta’ persuna naturali, sanzjonijiet 
amministrattivi pekunarji sa EUR 500 000, 
jew fi Stati Membri fejn l-euro mhijiex il-
munita uffiċjali, il-valur korrispondenti fil-
munita nazzjonali fid-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva; u

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-penali ta’ EUR 5 000 000 hija sproporzjonata u qatt ma tista’ tkun rilevanti bħala penali 
amministrattiva għal persuna naturali rigward ir-reati fl-MAR, b’mod speċjali billi r-reati 
intenzjonali għandhom jiġu sanzjonati kriminalment skont il-MAD il-ġdid.

Emenda 645
Krišjānis Kariņš
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Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fil-każ ta’ persuna naturali, sanzjonijiet 
amministrattivi pekunarji sa EUR 5 000 
000, jew fi Stati Membri fejn l-euro 
mhijiex il-munita uffiċjali, il-valur 
korrispondenti fil-munita nazzjonali fid-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva; u

(f) fil-każ ta’ persuna naturali, sanzjonijiet 
amministrattivi pekunarji sa 
EUR 5 000 000, jew fi Stati Membri fejn l-
euro mhijiex il-munita uffiċjali, il-valur 
korrispondenti fil-munita nazzjonali fid-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva;
L-Istati Membri jistgħu jnaqqsu l-ammont 
skont liġijiet u sanzjonijiet oħra diġà fis-
seħħ fl-Istat Membru rispettiv; u

Or. en

Emenda 646
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-benefiċċju mnissel mill-ksur jista’ 
jkun iddeterminat, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-livell massimu ma 
jkunx inqas mid-doppju tal-ammont ta’ 
dak il-benefiċċju.

imħassar

Or. de

Emenda 647
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jiġu biex jiddeterminaw it-tip ta’ 
sanzjonijiet jew miżuri amministrattivi u l-

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
meta jiġu biex jiddeterminaw it-tip ta’ 
sanzjonijiet jew miżuri amministrattivi u l-
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livell ta’ sanzjonijiet amministrattivi 
pekunarji, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom iqisu ċ-ċirkustanzi kollha 
relevanti, fosthom:

livell ta’ sanzjonijiet amministrattivi 
pekunarji, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom iqisu ċ-ċirkustanzi kollha 
relevanti, fosthom meta jkun xieraq:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif ġie abbozzat fil-proposta tal-Kummissjoni jidher li l-Artikolu huwa applikabbli 
direttament u li fatturi addizzjonali biss jistgħu jiġu speċifikati fil-liġi nazzjonali. Irid ikun 
perfettament ċar li l-Istati Membri jistgħu jispeċifikaw il-kriterji u kif japplikawhom, fil-liġi 
nazzjonali.

Emenda 648
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-saħħa finanzjarja tal-persuna naturali 
jew ġuridika responsabbli, kif indikat mill-
fatturat totali tal-persuna ġuridika 
responsabbli jew mid-dħul annwali tal-
persuna naturali responsabbli;

(c) is-saħħa finanzjarja tal-persuna naturali 
jew ġuridika responsabbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li dan l-Artikolu jikkorrispondi għall-Artikolu 76 tal-MiFID II.

Emenda 649
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-AEAPX għandha toħroġ linji gwida imħassar
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indirizzati lill-awtoritajiet kompetenti, 
skont l-Artikolu 16 tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010, dwar it-
tipi ta’ sanzjonijiet amministrattivi u 
miżuri u l-livell ta’ sanzjonijiet 
amministrattivi pekunarji.

Or. de

Emenda 650
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-AEAPX għandha toħroġ linji gwida 
indirizzati lill-awtoritajiet kompetenti, 
skont l-Artikolu 16 tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010, dwar it-
tipi ta’ sanzjonijiet amministrattivi u 
miżuri u l-livell ta’ sanzjonijiet 
amministrattivi pekunarji.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Irid ikun perfettament ċar li l-Istati Membri jistgħu jispeċifikaw il-kriterji u kif japplikawhom, 
fil-liġi nazzjonali. Għalhekk ma għandu jkun hemm l-ebda linji gwida mill-AEAPX f’dan ir-
rigward, billi dawn jikkonċernaw kwistjonijiet li normalment – tal-inqas f’ħafna Stati Membri 
– jiġu speċifikati fil-liġi.

Emenda 651
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 29 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Din id-Direttiva m’għandhiex tolqot is-
setgħa tal-Istati Membri ospitanti li jieħdu 

3. Din id-Direttiva m’għandhiex tolqot is-
setgħa tal-Istati Membri ospitanti li jieħdu 



AM\926838MT.doc 153/168 PE504.393v01-00

MT

l-miżuri xierqa biex jipprevjenu jew 
jippenalizzaw irregolaritajiet imwettqa fit-
territorji tagħhom, li huma kuntrarji għad-
dispożizzjonijiet legali jew regolatorji 
adottati fl-interess ġenerali. Dan għandu 
jinkludi l-possibbiltà li jipprevjenu lill-
intermedjarji tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni li jkun qed jiksru l-liġi 
milli jibdew xi attivitajiet oħra fit-territorji 
tagħhom.

l-miżuri xierqa biex jipprevjenu jew 
jippenalizzaw irregolaritajiet imwettqa fit-
territorji tagħhom, li huma kuntrarji għad-
dispożizzjonijiet legali jew regolatorji 
adottati fl-interess ġenerali. Dan għandu 
jinkludi l-possibbiltà li jipprevjenu lill-
intermedjarji tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni li jkun qed jiksru l-liġi 
milli jibdew xi attivitajiet oħra fit-territorji 
tagħhom. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li ma jistabbilixxux regoli għal 
sanzjonijiet amministrattivi għal ksur li 
jkun soġġett għal sanzjonijiet kriminali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma għandu jkun hemm l-ebda obbligu li jiġu stabbiliti regoli dwar sanzjonijiet 
amministrattivi applikabbli fiċ-ċirkostanzi msemmija fl-Artikolu 29 billi dawn huma soġġetti 
għal sanzjonijiet skont is-sistema nazzjonali tal-ġustizzja kriminali.

Emenda 652
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu 
mekkaniżmi effettivi biex jinkoraġġixxu r-
rappurtar, lill-awtoritajiet kompetenti, ta’ 
ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jimplimentaw din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu 
mekkaniżmi effettivi biex jinkoraġġixxu r-
rappurtar, lill-awtoritajiet kompetenti, ta’ 
ksur tad-dispożizzjonijiet li jimplimentaw 
din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda qiegħda ssir sabiex ikun hemm allinjament mal-Artikolu 77 tal-MiFID II
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Emenda 653
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu 
mekkaniżmi effettivi biex jinkoraġġixxu r-
rappurtar, lill-awtoritajiet kompetenti, ta’ 
ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jimplimentaw din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti jistabbilixxu 
mekkaniżmi effettivi biex jinkoraġġixxu r-
rappurtar, lill-awtoritajiet kompetenti, ta’ 
ksur potenzjali jew effettiv tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jimplimentaw din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 654
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ħarsien xieraq tal-impjegati ta’ impriżi 
jew intermedjarji tal-assigurazzjoni jew 
tar-riassigurazzjoni li jiddenunzjaw ksur 
imwettaq fi ħdanhom; u

(b) ħarsien xieraq, inkluża l-anonimità
fejn ikun xieraq, għal dawk li 
jiddenunzjaw it-twettiq ta’ ksur imwettaq; 
u

Or. en

Emenda 655
Sven Giegold
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ħarsien xieraq tal-impjegati ta’ impriżi 
jew intermedjarji tal-assigurazzjoni jew 

(b) ħarsien xieraq tal-impjegati li 
jiddenunzjaw ksur imwettaq fi ħdanhom; u
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tar-riassigurazzjoni li jiddenunzjaw ksur 
imwettaq fi ħdanhom; u

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda qiegħda ssir sabiex ikun hemm allinjament mal-Artikolu 77 tal-MiFID II

Emenda 656
Krišjānis Kariņš

Proposta għal direttiva
Artikolu 31 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jipprovdu kull 
sena lill-AEAPX b’informazzjoni 
aggregata rigward il-miżuri jew is-
sanzjonijiet amministrattivi kollha imposti 
skont l-Artikolu 26.

L-awtorità kompetenti għandha tipprovdi
kull sena lill-AEAPX b’informazzjoni 
aggregata rigward il-miżuri jew is-
sanzjonijiet amministrattivi kollha imposti 
skont l-Artikolu 26.

Or. en

Emenda 657
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 31a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31a

Is-setgħat tal-AEAPX sabiex tintervjeni 
b’mod temporanju
1. Skont l-Artikolu 9(5) tar-Regolament 
(UE) Nru 1094/2010, l-AEAPX tista’, fejn 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet fil-paragrafi 2 
u 3, tipprojbixxi jew tirrestrinġi b’mod 
temporanju fl-Unjoni:
(a) it-tfassil, il-kummerċjalizzazzjoni, id-
distribuzzjoni jew il-bejgħ ta’ ċerti 
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attivitajiet finanzjarji; jew
(b) tip ta’ attività jew prattika finanzjarja.

Projbizzjoni jew restrizzjoni temporanja 
jistgħu japplikaw f’ċirkostanzi, jew ikunu 
soġġett għal eċċezzjonijiet, speċifikati 
minn AEAPX.
2. L-AEAPX għandha tieħu deċiżjoni biss 
skont il-paragrafu 1 jekk jintlaħqu l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
(a) l-azzjoni proposta tindirizza tħassib 
sinifikanti dwar il-ħarsien tal-
konsumaturi jew theddid għall-
funzjonament tajjeb u l-integrità tas-swieq 
finanzjarji jew għall-istabbiltà tas-sistema 
finanzjarja kollha jew parti minnha fl-
Unjoni;
(b) rekwiżiti regolatorji skont il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni li huma 
applikabbli għall-istrument jew l-attività 
rilevanti ma jindirizzawx it-theddida;
3. Meta tieħu azzjoni skont dan l-Artikolu 
l-AEAPX għandha tiżgura li din l-azzjoni:
(a) ma jkollhiex effett detrimentali fuq l-
effiċjenza tas-swieq finanzjarji jew fuq id-
detenturi u l-benfiċjarji tal-polza li jkun 
sproporzjonat mal-benefiċċji tal-azzjonji; 
u
(b) ma toħloqx riskju ta’ arbitraġġ 
regolatorju.
4. Qabel ma tiddeċiedi li tieħu kwalunkwe 
azzjoni skont l-Artikolu, l-AEAPX 
għandha tinnotifika lill-awtoritajiet 
kompetenti bl-azzjoni li hija tipproponi.
5. L-AEAPX għandha tippubblika fuq is-
sit elettroniku tagħha avviż ta’ kwalunkwe 
deċiżjoni sabiex tieħu kwalunkwe azzjoni 
skont dan l-Artikolu. L-avviż għandu 
jispeċifika d-dettalji tal-projbizzjoni jew 
ir-restrizzjoni temporanja u jispeċifika 
żmien wara l-pubblikazzjoni tal-avviż li 
minnu l-miżuri jidħlu fis-seħħ. 
Projbizzjoni jew restrizzjoni temporanja 
għandhom japplikaw biss għal azzjoni 
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meħuda wara li l-miżuri jidħlu fis-seħħ.
6. L-AEAPX għandha tirrevedi 
projbizzjoni jew restrizzjoni temporanja 
imposti skont il-paragrafu 1 f’intervalli
xieqa u tal-inqas kull tliet xhur. Jekk il-
projbizzjoni jew ir-restrizzjoni ma 
jiġġeddux wara l-perjodu ta’ tliet xhur, 
dawn għandhom jiskadu.
7. L-azzjoni adottata mill-AEAPX 
għandha tipprevali fuq kwalunkwe 
azzjoni preċedenti meħuda minn awtorità 
kompetenti.
8. Il-Kummissjoni għandha tadotta, 
permezz ta’ atti delegati,  miżuri li 
jispeċifikaw kriterji u fatturi li għandhom 
jiġu kkunsidrati meta jinħoloq tħassib 
sinifikanti għall-ħarsien tal-konsumaturi 
jew theddida għall-funzjonament tajjeb u 
l-integrità tas-swieq finanzjarji u l-
istabbiltà ta’ parti mis-sistema finanzjarja 
jew is-sistema kollha tal-Unjoni 
msemmija fil-paragrafu 2(a).
Dawn il-fatturi u l-kriterji għandhom 
jinkludu:
- il-grad ta’ kumplessità ta’ strument u r-
relazzjoni mat-tip ta’ klijent li għalih jiġi 
kkummerċjalizzat u mibjugħ,
- il-grad ta’ innovazzjoni ta’ strument, 
attività jew prattika,
- l-ingranaġġ ipprovdut minn prodott jew 
prattika.

Or. en

Emenda 658
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati, skont l-
Artikolu 34, li jikkonċernaw l-Artikoli 8, 
17, 23, 24 u 25.

imħassar

Or. de

Emenda 659
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[…] imħassar

Or. de

Emenda 660
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikoli 8, 
17, 23, 24 u 25 għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 
infurmaw it-tnejn li huma lill-Kummissjoni 
li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-
perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikoli 8, 
17, 23, 24 u 25 għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 
infurmaw it-tnejn li huma lill-Kummissjoni 
li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-
perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill. Meta att delegat jitwassal eżatt 
qabel jew waqt vaganza, iż-żmien għandu 
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jitqies li jibda mid-data tal-ewwel sessjoni 
plenarja wara l-vaganza. Fiċ-ċirkostanzi 
kollha, inkluża l-estensjoni, il-perjodu ta’ 
żmien għandu jkun jista’ jiġi estiż sabiex 
jinkludi tliet sessjonijiet plenarji sħaħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li tiżgura rwol xieraq tal-Parlament Ewropew fil-proċess tal-
adozzjoni tal-atti ddelegati.

Emenda 661
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikoli 8, 
17, 23, 24 u 25 għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 
infurmaw it-tnejn li huma lill-Kummissjoni 
li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-
perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikoli 8, 
17, 23, 24 u 25 għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 
infurmaw it-tnejn li huma lill-Kummissjoni 
li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-
perjodu għandu jiġi estiż bi tliet xhur fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill.

Or. en

Emenda 662
Sharon Bowles

Proposta għal direttiva
Artikolu 34a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 34a

Iżjed dispożizzjonijiet għall-abbozz ta’ 
standards tekniċi regolatorji

1. Minkejja kwalunkwe limitu ta’ żmien 
ipprovdut għas-sottomissjoni ta’ abbozz 
ta’ standards tekniċi regolatorji lill-
Kummissjoni, il-fażijiet tas-sottomissjoni 
għandhom jiġu miftiehma sabiex ikopru l-
buckets li jimmaturaw fi 12, 18 u 24 
xahar.
2. Il-Kummissjoni m’għandhiex tadotta 
standards tekniċi regolatorji b’mod li 
permezz ta’ vaganza jitnaqqas iż-żmien ta’ 
sigurtà tal-Parlament għal inqas minn 
xahrejn inkluż l-estensjoni.
3. L-Awtoritajiet Supeviżorji Ewropej 
jistgħu jikkonsultaw lill-Parlament waqt l-
istadji tal-abbozzar tal-istandards tekniċi 
regolatorji, b’mod partikolari fejn ikun 
hemm tħassib dwar l-ambitu tat-test tal-
livell 1.
4. Fejn il-kumitat kompetenti tal-
Parlament ikun ivvota sabiex jirrevoka 
standards tekniċi regolatorji u jkun fadal 
inqas minn ġimgħatejn għas-sessjoni 
plenarja ta’ wara, il-Parlament għandu 
jkollu d-dritt għal estensjoni oħra sad-
data tas-sessjoni plenarja li jkun imiss 
ħlief waħda.
5. Fl-eventwalità ta’ revoka ta’ standard 
tekniku regolatorju u l-kwistjonijiet  
identifikati ta’ ambitu limitat, il-
Kummissjoni tista’ tadotta skeda ta’ żmien 
aċċellerata għat-twassil ta’ abbozzi 
riveduti.
6. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
mistoqsijiet kollha tal-grupp tal-iskrutinju 
tal-Parlament imqajma b’mod formali 
permezz tal-president tal-kumitat 
kompetenti għandhom jitwieġbu minnufih 
qabel l-adozzjoni tal-abbozz tar-
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regolament.

Or. en

Emenda 663
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
toħroġ rapport li jirrevedi din id-Direttiva. 
Ir-reviżjoni għandha tinkludi sondaġġ 
ġenerali tal-applikazzjoni prattika tar-regoli 
stipulati f’din id-Direttiva, filwaqt li 
jitqiesu l-iżviluppi fis-swieq bl-imnut tal-
prodotti tal-investiment, kif ukoll l-
esperjenzi miksuba fl-applikazzjoni 
prattika ta’ din id-Direttiva, tar-
Regolament dwar dokumenti ta’ 
informazzjoni ewlenija għall-prodotti ta’ 
investiment, u ta’ [MiFID II]. Ir-reviżjoni 
għandha tirrifletti dwar applikazzjoni 
possibbli tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva għal prodotti li jaqgħu fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tad-
Direttiva 2003/41/KE. Ir-reviżjoni 
msemmija għandha tinkludi wkoll analiżi 
speċifika tal-impatt tal-Artikolu 17(2), 
filwaqt li titqies il-qagħda tal-
kompetizzjoni fuq is-suq tas-servizzi tal-
intermedjazzjoni għall-kuntratti għajr dawk 
tal-klassijiet speċifikat fl-Anness I tad-
Direttiva 2002/83/KE, u l-impatt tal-
obbligi msemmija fl-Artikolu 17(2) dwar l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni li jkunu 
intrapriżi żgħar jew ta’ daqs medju.

1. Tliet snin wara d-dħul fis-seħħ tad-
dispożizzjonijiet dwar l-iżvelar mandatorju 
kif stabbilit fl-Artikoli 15 sa 20 kif ukoll 
24 u 25 ta’ din id-Direttiva, il-
Kummissjoni għandha toħroġ rapport li 
jirrevedi din id-Direttiva. Ir-reviżjoni 
għandha tinkludi sondaġġ ġenerali tal-
applikazzjoni prattika tar-regoli stipulati 
f’din id-Direttiva, filwaqt li jitqiesu l-
iżviluppi fis-swieq bl-imnut tal-prodotti 
tal-investiment, kif ukoll l-esperjenzi 
miksuba fl-applikazzjoni prattika ta’ din id-
Direttiva, tar-Regolament dwar dokumenti 
ta’ informazzjoni ewlenija għall-prodotti 
ta’ investiment, u ta’ [MiFID II]. Ir-
reviżjoni għandha tirrifletti dwar 
applikazzjoni possibbli tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għal 
prodotti li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 2003/41/KE. 
Ir-reviżjoni msemmija għandha tinkludi 
wkoll analiżi speċifika tal-impatt tal-
Artikolu 17(2), filwaqt li titqies il-qagħda 
tal-kompetizzjoni fuq is-suq tas-servizzi 
tal-intermedjazzjoni għall-kuntratti għajr 
dawk tal-klassijiet speċifikati fl-Anness I 
tad-Direttiva 2002/83/KE, u l-impatt tal-
obbligi msemmija fl-Artikolu 17(2) dwar l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni li jkunu 
intrapriżi żgħar jew ta’ daqs medju.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jista’ jkun impossibbli għall-AEAPX li tirrevedi l-impatt tal-introduzzjoni ta’ żvelar 
madatorju ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva. Dan jista’ jkun minħabba li tal-
inqas il-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi li żvelar mandatorju jidħol fis-seħħ ħames snin 
wara d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva. Għalhekk is-sena meta d-dispożizzjonijiet dwar l-iżvelar 
mandatorju effettivament jidħlu fis-seħħ għandha tkun il-kejl għall-valutazzjoni tal-impatt. 
Din l-emenda hija bbażata fuq proposta mill-AEAPX.

Emenda 664
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
toħroġ rapport li jirrevedi din id-Direttiva. 
Ir-reviżjoni għandha tinkludi sondaġġ 
ġenerali tal-applikazzjoni prattika tar-regoli 
stipulati f’din id-Direttiva, filwaqt li 
jitqiesu l-iżviluppi fis-swieq bl-imnut tal-
prodotti tal-investiment, kif ukoll l-
esperjenzi miksuba fl-applikazzjoni 
prattika ta’ din id-Direttiva, tar-
Regolament dwar dokumenti ta’ 
informazzjoni ewlenija għall-prodotti ta’ 
investiment, u ta’ [MiFID II]. Ir-reviżjoni 
għandha tirrifletti dwar applikazzjoni 
possibbli tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva għal prodotti li jaqgħu fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2003/41/KE. 
Ir-reviżjoni msemmija għandha tinkludi 
wkoll analiżi speċifika tal-impatt tal-
Artikolu 17(2), filwaqt li titqies il-qagħda 
tal-kompetizzjoni fuq is-suq tas-servizzi 
tal-intermedjazzjoni għall-kuntratti għajr 
dawk tal-klassijiet speċifikat fl-Anness I 
tad-Direttiva 2002/83/KE, u l-impatt tal-
obbligi msemmija fl-Artikolu 17(2) dwar l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni li jkunu 
intrapriżi żgħar jew ta’ daqs medju.

1. Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha wara 
li tikkonsulta l-Kumitat Konġunt tal-
Awtoritajiet Superviżorji Ewropej toħroġ 
rapport li jirrevedi din id-Direttiva u 
tissottometti l-ewwel rapport lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill. Ir-
reviżjoni għandha tinkludi sondaġġ 
ġenerali tal-applikazzjoni prattika tar-regoli
stipulati f’din id-Direttiva, filwaqt li 
jitqiesu l-iżviluppi fis-swieq bl-imnut tal-
prodotti tal-investiment, kif ukoll l-
esperjenzi miksuba fl-applikazzjoni 
prattika ta’ din id-Direttiva, tar-
Regolament dwar dokumenti ta’ 
informazzjoni ewlenija għall-prodotti ta’ 
investiment, u ta’ [MiFID II]. Ir-reviżjoni 
għandha tirrifletti dwar applikazzjoni 
possibbli tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva għal prodotti li jaqgħu fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2003/41/KE. 
Ir-reviżjoni msemmija għandha tinkludi 
wkoll analiżi speċifika tal-impatt tal-
Artikolu 17(2), filwaqt li titqies il-qagħda 
tal-kompetizzjoni fuq is-suq tas-servizzi 
tal-intermedjazzjoni għall-kuntratti għajr 
dawk tal-klassijiet speċifikati fl-Anness I 
tad-Direttiva 2002/83/KE, u l-impatt tal-
obbligi msemmija fl-Artikolu 17(2) dwar l-
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intermedjarji tal-assigurazzjoni li jkunu 
intrapriżi żgħar jew ta’ daqs medju.

Or. en

Emenda 665
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
toħroġ rapport li jirrevedi din id-Direttiva. 
Ir-reviżjoni għandha tinkludi sondaġġ 
ġenerali tal-applikazzjoni prattika tar-
regoli stipulati f’din id-Direttiva, filwaqt li 
jitqiesu l-iżviluppi fis-swieq bl-imnut tal-
prodotti tal-investiment, kif ukoll l-
esperjenzi miksuba fl-applikazzjoni 
prattika ta’ din id-Direttiva, tar-
Regolament dwar dokumenti ta’ 
informazzjoni ewlenija għall-prodotti ta’ 
investiment, u ta’ [MiFID II]. Ir-reviżjoni 
għandha tirrifletti dwar applikazzjoni 
possibbli tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva għal prodotti li jaqgħu fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2003/41/KE.
Ir-reviżjoni msemmija għandha tinkludi
wkoll analiżi speċifika tal-impatt tal-
Artikolu 17(2), filwaqt li titqies il-qagħda 
tal-kompetizzjoni fuq is-suq tas-servizzi 
tal-intermedjazzjoni għall-kuntratti għajr 
dawk tal-klassijiet speċifikat fl-Anness I 
tad-Direttiva 2002/83/KE, u l-impatt tal-
obbligi msemmija fl-Artikolu 17(2) dwar l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni li jkunu 
intrapriżi żgħar jew ta’ daqs medju.

1. Il-Kummissjoni teżamina l-
applikazzjoni prattika tar-regoli stipulati 
f’din id-Direttiva, filwaqt li jitqiesu l-
iżviluppi fis-swieq bl-imnut tal-prodotti 
tal-investiment, kif ukoll l-esperjenzi 
miksuba fl-applikazzjoni prattika ta’ din id-
Direttiva, tar-Regolament dwar dokumenti 
ta’ informazzjoni ewlenija għall-prodotti 
ta’ investiment, u ta’ [MiFID II]. Permezz 
tas-sondaġġ hija possibbli applikazzjoni 
possibbli tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva għal prodotti li jaqgħu fil-kamp 
ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2003/41/KE.
Is-sondaġġ imsemmi għandu jinkludi
wkoll analiżi speċifika tal-impatt tal-
Artikolu 17(2), filwaqt li titqies il-qagħda 
tal-kompetizzjoni fuq is-suq tas-servizzi 
tal-intermedjazzjoni għall-kuntratti għajr 
dawk tal-klassijiet speċifikati fl-Anness I 
tad-Direttiva 2002/83/KE, u l-impatt tal-
obbligi msemmija fl-Artikolu 17(2) dwar l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni li jkunu 
intrapriżi żgħar jew ta’ daqs medju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Reviżjoni ġenerali wara ħames snin ma tagħmilx sens, minħabba li l-perjodi ta’ tranżizzjoni
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għall-assigurazzjonijiet mhux tal-ħajja għandhom jammontaw għal ħames snin u għalhekk,
jiġu applikati kompletament biss wara.

Emenda 666
Sven Giegold

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sena wara li din id-Direttiva tidħol fis-
seħħ, l-AEAPX għandha twettaq
valutazzjoni tas-swieq differenti tal-
assigurazzjoni tal-Istati Membri tal-UE. 
Din l-analiżi għandha tivvaluta u tqabbel
(1) ir-relazzjoni bejn il-kopertura tal-
assigurazzjoni tal-konsumaturi u l-
ħlasijiet effettivi sabiex jiġi żvelat kemm 
il-konsumaturi huma mħarsa kontra r-
riskji l-kbar mill-prodotti tal-impriżi tal-
assigurazzjoni, 
(2) il-kostijiet intermedjarji li jaqgħu fuq 
il-konsumaturi tas-swieq tal-
assigurazzjoni tal-Istati Membri. L-
AEAPX għandha tippubblika l-
metodoloġija u s-sejbiet ta’ din il-
valutazzjoni bħala rapport.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li żżid l-għarfien dwar l-istrutturi u lo-prestazzjoni tas-swieq 
nazzjonali differenti tal-assigurazzjoni fl-UE sabiex jiġu individwati eżempji tal-aħjar prattiċi 
u jiġi promoss it-tagħlim għal politiki tal-futur iżjed effettivi.

Emenda 667
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Wara li tikkonsulta mal-Kumitat 
Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej, il-Kummissjoni għandha tressaq
l-ewwel rapport lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill.

2. Wara li tikkonsulta mal-Kumitat 
Konġunt tal-Awtoritajiet Superviżorji 
Ewropej, il-Kummissjoni għandha tressaq
ir-riżultati tal-analiżi lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

Or. de

Emenda 668
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sa X X 20XX [erba’ snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva], u tal-inqas 
kull sentejn minn dik id-data ‘l quddiem, 
l-AEAPX għandha tħejji t-tieni rapport 
dwar l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. 
L-AEAPX għandha tikkonsulta lill-AETS 
qabel ma tippubblika r-rapport tagħha.

imħassar

Or. de

Emenda 669
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sa X X 20XX [erba’ snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva], u tal-inqas 
kull sentejn minn dik id-data ‘l quddiem, l-
AEAPX għandha tħejji t-tieni rapport dwar 
l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. L-
AEAPX għandha tikkonsulta lill-AETS 
qabel ma tippubblika r-rapport tagħha.

3. Sa X X 20XX [sentejn wara d-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva], u fuq bażi 
annwali minn dik id-data ‘l quddiem, l-
AEAPX għandha tħejji t-tieni rapport dwar 
l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. L-
AEAPX għandha tikkonsulta lill-AETS 
qabel ma tippubblika r-rapport tagħha.
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Or. en

Emenda 670
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fit-tielet rapport, li għandu jitħejja sa 
X X 20XX [sentejn wara d-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Direttiva], l-AEAPX għandha 
twettaq evalwazzjoni tal-istruttura tas-
swieq tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni.

imħassar

Or. de

Emenda 671
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Rapport li għandu jitħejja mill-AEAPX 
sa X X 20XX [erba’ snin wara d-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva] kif jissemma fil-
paragrafu 3, għandu jeżamina jekk l-
awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 10(1) għandhomx setgħat 
suffiċjenti u riżorsi adegwati biex iwettqu 
l-kompiti tagħhom.

5. Rapport li għandu jitħejja mill-AEAPX 
sa X X 20XX [sentejn wara d-dħul fis-seħħ 
ta’ din id-Direttiva] kif jissemma fil-
paragrafu 3, għandu jeżamina jekk l-
awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 10(1) għandhomx setgħat 
suffiċjenti u riżorsi adegwati biex iwettqu 
l-kompiti tagħhom.

Or. en

Emenda 672
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Rapport li għandu jitħejja mill-AEAPX 
sa X X 20XX [erba’ snin wara d-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva] kif jissemma fil-
paragrafu 3, għandu jeżamina jekk l-
awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 10(1) għandhomx setgħat 
suffiċjenti u riżorsi adegwati biex iwettqu 
l-kompiti tagħhom.

5. Il-Kummissjoni għandha teżamina jekk 
l-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 10(1) għandhomx setgħat 
suffiċjenti u riżorsi adegwati biex iwettqu 
l-kompiti tagħhom.

Or. de

Emenda 673
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport imsemmi fil-paragrafu 3 
għandu jeżamina, mill-inqas, il-
kwistjonijiet li ġejjin:

imħassar

(a) il-bidliet fl-istruttura tas-suq tal-
intermedjarji tal-assigurazzjoni;
(b) il-bidliet fix-xejriet tal-attività 
transfruntiera;
(c) valutazzjoni interim dwar it-titjib tal-
kwalità tal-konsulenza u tal-metodi ta’ 
bejgħ, kif ukoll dwar l-impatt ta’ din id-
Direttiva fuq l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni li jkunu intrapriżi żgħar u 
medji.
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Emenda 674
Werner Langen

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 7
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7. L-istess rapport għandu jinkludi wkoll 
evalwazzjoni mill-AEAPX tal-impatt ta’ 
din id-Direttiva.

imħassar

Or. de

Emenda 675
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Anness 2 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ispeċifitajiet tal-prodotti ta’ 
assigurazzjoni mhux għall-ħajja 
madankollu għandhom jiġu kkunsidrati 
fil-linji gwida tal-Livell 2. B’konformità 
mal-prinċipju analogu fl-Artikolu 3 tal-
MIFID II, għandu jiġi kkunsidrat reġim 
analogu għall-assigurazzjonijiet fl-
implimentazzjoni tad-Direttiva f’livell 
nazzjonali u fil-linji gwida tal-kumitat 
konġunt. Il-persuni li jwettqu medjazzjoni 
fl-assigurazzjoni b’rabta ma’ prodotti ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni għandhom 
jikkonformaw mal-istandards ta’ kondotta 
applikabbli għall-kuntratti kollha tal-
assigurazzjoni kif ukoll mal-istandards 
imtejba applikabbli għall-prodotti ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni. Kwalunkwe 
persuna li taġixxi ta’ intermedjarju fi 
prodotti ta’ investiment fl-assigurazzjoni 
għandha tkun irreġistrata bħala 
intermedjarju tal-assigurazzjoni. 

Or. en


