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Amendamentul 365
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Pentru a preveni conflictele de 
interes, statele membre stabilesc norme 
care asigură că intermediarii de asigurări 
și angajații întreprinderilor de asigurare îi 
informează pe clienți dacă sunt:
(i) un intermediar care reprezintă clientul 
și, în cazul în care se asigură consultanță 
în materie de asigurări, dacă aceasta este 
furnizată în mod independent și pe baza 
unei analize echitabile a unui număr 
suficient de mare de contracte de 
asigurare disponibile pe piață;
(ii) un intermediar care acționează pentru 
și în numele uneia sau mai multor 
întreprinderi de asigurare și, în cazul în 
care se oferă consultanță în materie de 
asigurări, dacă aceasta este oferită pe 
baza unei analize a produselor puse la 
dispoziție de una sau mai multe 
întreprinderi de asigurare; sau
(iii) un angajat al unei întreprinderi de 
asigurare și, în cazul în care se oferă 
consultanță în materie de asigurări, dacă 
aceasta este oferită numai pe baza unei 
analize a produselor oferite de 
întreprinderea de asigurare.

Or. en

Amendamentul 366
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul -1 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Pentru a preveni conflictele de 
interes, statele membre stabilesc norme 
care asigură că intermediarii de asigurări 
și angajații întreprinderilor de asigurare îi 
informează pe clienți dacă sunt:
(i) un intermediar care reprezintă un 
client și, în cazul în care se oferă 
consultanță în materie de asigurări, dacă 
aceasta este oferită în mod independent și 
pe baza unei analize echitabile a unui 
număr suficient de mare de contracte de 
asigurare disponibile pe piață;
(ii) un intermediar care acționează pentru 
și în numele uneia sau mai multor 
întreprinderi de asigurare și, în cazul în 
care se oferă consultanță în materie de 
asigurări, dacă aceasta este oferită pe 
baza unei analize a produselor puse la 
dispoziție de una sau mai multe 
întreprinderi de asigurare; sau
(iii) un angajat al unei întreprinderi de 
asigurare și, în cazul în care se oferă 
consultanță în materie de asigurări, dacă 
aceasta este oferită numai pe baza unei 
analize a produselor oferite de 
întreprinderea de asigurare.

Or. en

Amendamentul 367
Nils Torvalds

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Pentru a preveni conflictele de 
interes, statele membre stabilesc norme 
care asigură că intermediarii de asigurări 
și angajații întreprinderilor de asigurare îi 
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informează pe clienți dacă sunt:
(i) un intermediar care reprezintă un 
client și, în cazul în care se oferă 
consultanță în materie de asigurări, dacă 
aceasta este oferită pe baza unei analize 
echitabile a unui număr suficient de mare 
de contracte de asigurare disponibile pe 
piață;
(ii) un intermediar care acționează pentru 
și în numele uneia sau mai multor 
întreprinderi de asigurare și, în cazul în 
care se oferă consultanță în materie de 
asigurări, dacă aceasta este oferită pe 
baza unei analize a produselor puse la 
dispoziție de una sau mai multe 
întreprinderi de asigurare; sau
(iii) un angajat al unei întreprinderi de 
asigurare și, în cazul în care se oferă 
consultanță în materie de asigurări, dacă 
aceasta este oferită numai pe baza unei 
analize a produselor oferite de 
întreprinderea de asigurare.

Or. en

Amendamentul 368
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de încheierea oricărui contract 
de asigurare, un intermediar de asigurări –
inclusiv cei legați – trebuie să furnizeze
clientului cel puțin următoarele informații:

(1) Înainte de încheierea oricărui contract 
de asigurare sau pachet de asigurări, un 
intermediar de asigurări îi furnizează
clientului cel puțin următoarele informații:

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează conformitatea cu MiFID II.
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Amendamentul 369
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de încheierea oricărui contract 
de asigurare, un intermediar de asigurări –
inclusiv cei legați – trebuie să furnizeze
clientului cel puțin următoarele informații:

(1) Înainte de încheierea oricărui contract 
de asigurare, un intermediar de asigurări îi 
furnizează clientului cel puțin următoarele 
informații:

Or. en

Amendamentul 370
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de încheierea oricărui contract 
de asigurare, un intermediar de asigurări –
inclusiv cei legați – trebuie să furnizeze
clientului cel puțin următoarele informații:

(1) Înainte de încheierea oricărui contract 
de asigurare, un intermediar de asigurări îi 
furnizează clientului cel puțin următoarele 
informații:

Or. en

Justificare

Am eliminat procesul de declarare. Nu este necesară specificarea tipului de intermediar –
„intermediar de asigurări” acoperă toate tipurile.

Amendamentul 371
Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice participație, directă sau indirectă, 
reprezentând cel puțin 10 % din drepturile 
de vot sau din capitalul pe care îl deține la 
o anumită întreprindere de asigurare;

(a) orice participație, directă sau indirectă, 
care asigură un procent din drepturile de 
vot sau din capitalul pe care îl deține la o 
anumită întreprindere de asigurare;

Or. de

Amendamentul 372
Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice participație, directă sau indirectă, 
reprezentând cel puțin 10 % din drepturile 
de vot sau din capitalul intermediarului de 
asigurări, deținută de o anumită 
întreprindere de asigurare sau de 
întreprinderea mamă a unei anumite 
întreprinderi de asigurare;

(b) orice participație, directă sau indirectă, 
care asigură un procent din drepturile de 
vot sau din capitalul intermediarului de 
asigurări, deținută de o anumită 
întreprindere de asigurare sau de 
întreprinderea-mamă a unei anumite 
întreprinderi de asigurare;

Or. de

Amendamentul 373
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) consultanța pe care o oferă se bazează 
pe o analiză imparțială sau

(i) consultanța pe care o oferă se bazează 
pe o evaluare a nevoilor, a situației 
financiare și a interesului clientului sau

Or. en
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Justificare

Acest amendament vizează conformitatea cu MiFID II.

Amendamentul 374
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) consultanța pe care o oferă se bazează 
pe o analiză imparțială sau

(i) consultanța independentă pe care o 
oferă se bazează pe o analiză a unui 
număr suficient de mare de produse de 
asigurare disponibile pe piață sau

Or. en

Amendamentul 375
Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) consultanța pe care o oferă se bazează 
pe o analiză imparțială sau

(i) consultanța pe care o oferă în mod 
independent sau

Or. de

Amendamentul 376
Sari Essayah, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) consultanța pe care o oferă se bazează 
pe o analiză imparțială sau

(i) consultanța independentă pe care o 
oferă se bazează pe o analiză imparțială sau
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Or. en

Amendamentul 377
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) consultanța pe care o oferă se bazează 
pe o analiză imparțială sau

(i) consultanța independentă pe care o 
oferă se bazează pe o analiză imparțială sau

Or. en

Amendamentul 378
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dacă are obligația contractuală să 
lucreze, în sectorul intermedierii de 
asigurări, exclusiv cu una sau mai multe 
întreprinderi de asigurare. În acest caz, 
intermediarul comunică numele 
întreprinderilor de asigurare respective sau

(ii) consultanța pe care o oferă se bazează 
pe o analiză a unui număr limitat de 
produse de asigurare; în acest caz, 
intermediarul comunică numele 
întreprinderilor de asigurare cu care poate 
lucra și cu care lucrează efectiv sau

Or. en

Amendamentul 379
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă nu are nicio obligație 
contractuală de a lucra, în sectorul 

(iii) nu oferă consultanță;
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intermedierii de asigurări, exclusiv cu 
una sau mai multe întreprinderi de 
asigurare și dacă nu oferă consultanță pe 
baza unei analize imparțiale. În acest caz, 
intermediarul comunică numele 
întreprinderilor de asigurare cu care 
poate lucra și cu care lucrează efectiv; 

Or. en

Amendamentul 380
Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă nu are nicio obligație contractuală 
de a lucra, în sectorul intermedierii de 
asigurări, exclusiv cu una sau mai multe 
întreprinderi de asigurare și dacă nu oferă 
consultanță pe baza unei analize 
imparțiale. În acest caz, intermediarul 
comunică numele întreprinderilor de 
asigurare cu care poate lucra și cu care 
lucrează efectiv;

(iii) dacă nu are nicio obligație contractuală 
de a lucra, în sectorul intermedierii de 
asigurări, exclusiv cu una sau mai multe 
întreprinderi de asigurare și dacă nu oferă 
consultanță în mod independent. În acest 
caz, intermediarul comunică numele 
întreprinderilor de asigurare cu care poate 
lucra și cu care lucrează efectiv;

Or. de

Amendamentul 381
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă nu are nicio obligație contractuală 
de a lucra, în sectorul intermedierii de 
asigurări, exclusiv cu una sau mai multe 
întreprinderi de asigurare și dacă nu oferă 
consultanță pe baza unei analize 

(iii) dacă nu are nicio obligație contractuală 
de a lucra, în sectorul intermedierii de 
asigurări, exclusiv cu una sau mai multe 
întreprinderi de asigurare și dacă nu oferă 
consultanță pe baza unei evaluări a 



AM\926838RO.doc 11/169 PE504.393v01-00

RO

imparțiale. În acest caz, intermediarul 
comunică numele întreprinderilor de 
asigurare cu care poate lucra și cu care 
lucrează efectiv;

nevoilor clienților. În acest caz, 
intermediarul comunică numele 
întreprinderilor de asigurare cu care poate 
lucra și cu care lucrează efectiv;

Or. en

Amendamentul 382
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) natura remunerației primite în 
legătură cu contractul de asigurare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 383
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) natura remunerației primite în 
legătură cu contractul de asigurare;

eliminat

Or. en

Justificare

Dacă un intermediar percepe onorarii, acestea ar trebui să îi fie întotdeauna comunicate 
clientului căruia nu ar trebui să i se refuze accesul la informații privind comisioanele ca 
parte a procesului său decizional.

Amendamentul 384
Corien Wortmann-Kool
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Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) natura remunerației primite în legătură 
cu contractul de asigurare;

(d) natura remunerației care va fi primită
în legătură cu contractul de asigurare oferit 
sau avut în vedere;

Or. en

Amendamentul 385
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) natura remunerației primite în legătură 
cu contractul de asigurare;

(d) natura și cuantumul remunerației 
primite direct sau indirect în legătură cu 
contractul de asigurare;

Or. en

Amendamentul 386
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) natura remunerației primite în legătură 
cu contractul de asigurare;

(d) natura și valoarea remunerației primite 
în legătură cu contractul de asigurare;

Or. de

Amendamentul 387
Arlene McCarthy
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Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) natura remunerației primite în legătură
cu contractul de asigurare;

(d) natura exactă a remunerației primite în 
legătură cu contractul de asigurare;

Or. en

Amendamentul 388
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dacă în ceea ce privește contractul de 
asigurare, acesta lucrează:

(e) dacă în ceea ce privește contractul de 
asigurare și orice servicii sau produse 
auxiliare propuse, acesta lucrează:

Or. en

Amendamentul 389
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera e – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) pe baza unei combinații dintre (i) și 
(ii);

eliminat

Or. en

Justificare

Consultanța independentă depinde în mod esențial de remunerarea intermediarului printr-un 
onorariu plătit de client, întrucât remunerația intermediarului nu depinde de comisionul 
prevăzut de întreprinderea de asigurare. Intermediarii încă se pot lega de un asigurător 
specific, însă ar trebui să se excludă selectarea preferențială pentru a evita dublarea 
costurilor pentru consumator și a promova concurența între intermediari. Acest amendament 
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se bazează pe o propunere a organizațiilor de consumatori.

Amendamentul 390
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dacă un intermediar primește o 
remunerație în natură în legătură cu 
activitățile de intermediere de asigurări, 
natura și valoarea economică directă și 
indirectă a acestei remunerații;

Or. en

Amendamentul 391
Sari Essayah, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dacă, în ceea ce privește contractul de 
asigurare, sursa remunerației este:
(i) titularul poliței;
(ii) întreprinderea de asigurare;
(iii) un alt intermediar de asigurări;
(iv) o combinație între punctele (i), (ii) și 
(iii);

Or. en

Amendamentul 392
Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dacă, în ceea ce privește contractul de 
asigurare, sursa remunerației este:
(i) titularul poliței;
(ii) întreprinderea de asigurare;
(iii) un alt intermediar de asigurări;
(iv) o combinație între punctele (i), (ii) și 
(iii);

Or. en

Amendamentul 393
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă intermediarul va primi un 
onorariu sau un comision de orice fel, 
valoarea totală a remunerației pentru 
produsele de asigurare oferite ori avute în 
vedere sau, în cazul în care valoarea 
exactă nu poate fi prezentată, baza de 
calcul a tuturor onorariilor, 
comisioanelor sau a combinației dintre 
ele;

eliminat

Or. en

Amendamentul 394
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă intermediarul va primi un 
onorariu sau un comision de orice fel, 
valoarea totală a remunerației pentru 
produsele de asigurare oferite ori avute în 
vedere sau, în cazul în care valoarea 
exactă nu poate fi prezentată, baza de 
calcul a tuturor onorariilor, 
comisioanelor sau a combinației dintre 
ele;

eliminat

Or. en

Amendamentul 395
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă intermediarul va primi un 
onorariu sau un comision de orice fel, 
valoarea totală a remunerației pentru 
produsele de asigurare oferite ori avute în 
vedere sau, în cazul în care valoarea 
exactă nu poate fi prezentată, baza de 
calcul a tuturor onorariilor, 
comisioanelor sau a combinației dintre 
ele;

(f) dacă, în ceea ce privește contractul de 
asigurare, sursa remunerației este:

(i) titularul poliței;
(ii) întreprinderea de asigurare;
(iii) un alt intermediar de asigurări;
(iv) o combinație între punctele (i), (ii) și 
(iii);

Or. en

Amendamentul 396
Sławomir Nitras
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Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă intermediarul va primi un 
onorariu sau un comision de orice fel, 
valoarea totală a remunerației pentru 
produsele de asigurare oferite ori avute în 
vedere sau, în cazul în care valoarea 
exactă nu poate fi prezentată, baza de 
calcul a tuturor onorariilor, 
comisioanelor sau a combinației dintre 
ele;

(f) dacă, în ceea ce privește contractul de 
asigurare, sursa remunerației este:

(i) titularul poliței;
(ii) întreprinderea de asigurare;
(iii) un alt intermediar de asigurări;
(iv) o combinație între punctele (i), (ii) și 
(iii);

Or. en

Justificare

The customer having the information about the remuneration may turn from the 
intermediaries to the direct selling instead. The obligatory disclosure of the remuneration 
may result in an increase of the unemployment rate by 1-3%, due to the fall in demand for 
intermediaries' services. This may cause the increase of the price of the insurance and the 
decrease of the quality of the services provided by the intermediaries (resulting form lower 
competition). The excessive concentration on the remuneration may distract the attention of 
the consumer from essential elements of the insurance contract - like costs of sale.

Amendamentul 397
Louis Michel

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă intermediarul va primi un onorariu 
sau un comision de orice fel, valoarea 
totală a remunerației pentru produsele de 
asigurare oferite ori avute în vedere sau, 

(f) dacă intermediarul va primi un onorariu 
sau un comision de orice fel, în cazul în 
care acesta asigură condiții echitabile de 
concurență între toate canalele de 
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în cazul în care valoarea exactă nu poate 
fi prezentată, baza de calcul a tuturor 
onorariilor, comisioanelor sau a 
combinației dintre ele;

distribuție, și dacă este necesar și 
proporțional, un stat membru poate 
solicita, la cererea clientului, respectarea, 
de către intermediar sau întreprinderea de 
asigurare, a altor obligații de informare;

Or. en

Amendamentul 398
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă intermediarul va primi un 
onorariu sau un comision de orice fel, 
valoarea totală a remunerației pentru 
produsele de asigurare oferite ori avute în 
vedere sau, în cazul în care valoarea exactă 
nu poate fi prezentată, baza de calcul a 
tuturor onorariilor, comisioanelor sau a 
combinației dintre ele;

(f) dacă intermediarul primește un 
comision de orice fel în legătură cu 
activitatea de intermediere de asigurări 
pentru contractele de asigurare 
specificate în anexa I la 
Directiva 2002/83/CE, valoarea monetară 
totală a comisionului pentru produsele de 
asigurare oferite ori avute în vedere sau, în 
cazul în care valoarea exactă nu poate fi 
prezentată, baza de calcul;

Or. en

Amendamentul 399
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă intermediarul va primi un onorariu 
sau un comision de orice fel, valoarea 
totală a remunerației pentru produsele de 
asigurare oferite ori avute în vedere sau, în 
cazul în care valoarea exactă nu poate fi 
prezentată, baza de calcul a tuturor 
onorariilor, comisioanelor sau a 

(f) dacă intermediarul va primi un onorariu 
sau un comision de orice fel, o prezentare 
generală a costurilor totale, a primei de 
asigurare nete și a valorii totale a 
remunerației pentru produsele de asigurare 
oferite ori avute în vedere sau, în cazul în 
care valorile exacte nu pot fi prezentate, 
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combinației dintre ele; baza de calcul a tuturor onorariilor, 
comisioanelor sau a combinației dintre ele 
și o factură specimen;

Or. de

Amendamentul 400
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă intermediarul va primi un onorariu 
sau un comision de orice fel, valoarea 
totală a remunerației pentru produsele de 
asigurare oferite ori avute în vedere sau, în 
cazul în care valoarea exactă nu poate fi 
prezentată, baza de calcul a tuturor 
onorariilor, comisioanelor sau a 
combinației dintre ele;

(f) dacă intermediarul va primi un 
beneficiu economic de orice fel, inclusiv 
un onorariu sau un comision, valoarea 
totală a remunerației pentru produsele de 
asigurare oferite ori avute în vedere sau, în 
cazul în care valoarea exactă nu poate fi 
prezentată, baza de calcul a tuturor 
onorariilor, comisioanelor sau a 
combinației dintre ele;

Or. en

Amendamentul 401
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă intermediarul va primi un onorariu 
sau un comision de orice fel, valoarea 
totală a remunerației pentru produsele de 
asigurare oferite ori avute în vedere sau, în 
cazul în care valoarea exactă nu poate fi 
prezentată, baza de calcul a tuturor 
onorariilor, comisioanelor sau a 
combinației dintre ele;

(f) dacă intermediarul va primi un onorariu 
de orice fel, valoarea totală a onorariului
pentru produsele de asigurare oferite ori 
avute în vedere sau, în cazul în care 
valoarea exactă nu poate fi prezentată, baza 
de calcul a tuturor onorariilor;

Or. en
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Amendamentul 402
Nils Torvalds

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) dacă, în ceea ce privește contractul de 
asigurare, sursa remunerației este:
(i) titularul poliței;
(ii) întreprinderea de asigurare;
(iii) un alt intermediar de asigurări;
(iv) o combinație între punctele (i), (ii) și 
(iii);

Or. en

Amendamentul 403
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) dacă un intermediar primește o 
remunerație în natură în legătură cu 
activitățile de intermediere de asigurări, 
natura și valoarea economică ale acestei 
remunerații;

Or. en

Justificare

Consultanța în materie de asigurări trebuie să se bazeze numai pe interesul clientului și nu pe 
acorduri sau posibilități de remunerare.
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Amendamentul 404
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) dacă un intermediar primește un alt 
tip de remunerație în legătură cu 
activitățile de intermediere de asigurări, 
natura și valoarea economică ale acestei 
remunerații;

Or. en

Amendamentul 405
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) valoarea monetară a oricărui 
onorariu pe care intermediarul de 
asigurări îl percepe clientului;

Or. en

Amendamentul 406
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă valoarea comisionului se bazează 
pe atingerea obiectivelor sau pragurilor 
convenite referitoare la contractele aduse 
de intermediar unui asigurător, 
obiectivele sau pragurile, precum și 
sumele de primit la realizarea acestora.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 407
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă valoarea comisionului se bazează 
pe atingerea obiectivelor sau pragurilor 
convenite referitoare la contractele aduse 
de intermediar unui asigurător, 
obiectivele sau pragurile, precum și 
sumele de primit la realizarea acestora.

eliminat

Or. en

Amendamentul 408
Louis Michel

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă valoarea comisionului se bazează 
pe atingerea obiectivelor sau pragurilor 
convenite referitoare la contractele aduse 
de intermediar unui asigurător, 
obiectivele sau pragurile, precum și 
sumele de primit la realizarea acestora.

eliminat

Or. en

Amendamentul 409
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă valoarea comisionului se bazează 
pe atingerea obiectivelor sau pragurilor 
convenite referitoare la contractele aduse 
de intermediar unui asigurător, 
obiectivele sau pragurile, precum și 
sumele de primit la realizarea acestora.

eliminat

Or. en

Amendamentul 410
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă valoarea comisionului se bazează 
pe atingerea obiectivelor sau pragurilor 
convenite referitoare la contractele aduse 
de intermediar unui asigurător, 
obiectivele sau pragurile, precum și 
sumele de primit la realizarea acestora.

eliminat

Or. en

Amendamentul 411
Sławomir Nitras

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă valoarea comisionului se bazează 
pe atingerea obiectivelor sau pragurilor 
convenite referitoare la contractele aduse 
de intermediar unui asigurător, 
obiectivele sau pragurile, precum și 
sumele de primit la realizarea acestora.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 412
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă valoarea comisionului se bazează 
pe atingerea obiectivelor sau pragurilor 
convenite referitoare la contractele aduse 
de intermediar unui asigurător, 
obiectivele sau pragurile, precum și 
sumele de primit la realizarea acestora.

(g) dacă intermediarul urmează a fi 
remunerat pe bază de comision, acesta:

(a) informează clientul despre valoarea 
sau, în cazul în care valoarea exactă nu 
poate fi comunicată, baza de calcul a 
onorariului, a comisionului sau a 
combinației dintre ele, dacă clientul 
solicită acest lucru;
(b) informează clientul cu privire la 
dreptul său de a solicita informațiile 
menționate la litera (a).

Or. en

Amendamentul 413
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă valoarea comisionului se bazează
pe atingerea obiectivelor sau pragurilor
convenite referitoare la contractele aduse 
de intermediar unui asigurător, obiectivele 
sau pragurile, precum și sumele de primit 
la realizarea acestora.

(g) se interzic comisioanele bazate pe 
atingerea oricăror obiective sau praguri
convenite referitoare la contractele aduse 
de intermediar unui asigurător. În cazul în 
care urmează să fie remunerat prin 
comision, intermediarul informează în 
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mod clar clientul cu privire la suma și 
baza de calcul aferente acestui comision.

Or. en

Amendamentul 414
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă valoarea comisionului se bazează 
pe atingerea obiectivelor sau pragurilor 
convenite referitoare la contractele aduse 
de intermediar unui asigurător, obiectivele 
sau pragurile, precum și sumele de primit 
la realizarea acestora.

(g) dacă valoarea comisionului se bazează 
pe atingerea obiectivelor sau pragurilor 
convenite în prealabil referitoare la 
volumul contractelor aduse de intermediar 
asigurătorului.

Or. en

Amendamentul 415
Sławomir Nitras

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) costurile de vânzare în legătură cu 
produsul de asigurare.

Or. en

Amendamentul 416
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2



PE504.393v01-00 26/169 AM\926838RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera 
(f), pentru o perioadă de cinci ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive, intermediarul unor contracte de 
asigurare, altele decât contractele care fac 
parte din oricare dintre categoriile 
menționate în anexa I din 
Directiva 2002/83/CE, înainte de 
încheierea unui astfel de contract de 
asigurare, dacă intermediarul urmează a 
fi remunerat pe bază de onorariu sau 
comision, are următoarele obligații:

eliminat

(a) informează clientul despre valoarea 
sau, în cazul în care valoarea exactă nu 
poate fi prezentată, baza de calcul a 
onorariului, comisionului sau combinației 
dintre ele, dacă clientul solicită acest 
lucru.
(b) informează clientul cu privire la 
dreptul său de a solicita informațiile 
menționate la litera (a).

Or. en

Amendamentul 417
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera 
(f), pentru o perioadă de cinci ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive, intermediarul unor contracte de 
asigurare, altele decât contractele care fac 
parte din oricare dintre categoriile 
menționate în anexa I din Directiva 
2002/83/CE, înainte de încheierea unui 
astfel de contract de asigurare, dacă 
intermediarul urmează a fi remunerat pe 

eliminat
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bază de onorariu sau comision, are 
următoarele obligații:
(a) informează clientul despre valoarea 
sau, în cazul în care valoarea exactă nu 
poate fi prezentată, baza de calcul a 
onorariului, comisionului sau combinației 
dintre ele, dacă clientul solicită acest 
lucru.
(b) informează clientul cu privire la 
dreptul său de a solicita informațiile 
menționate la litera (a).

Or. de

Amendamentul 418
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera 
(f), pentru o perioadă de cinci ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive, intermediarul unor contracte de 
asigurare, altele decât contractele care fac 
parte din oricare dintre categoriile 
menționate în anexa I din Directiva 
2002/83/CE, înainte de încheierea unui 
astfel de contract de asigurare, dacă 
intermediarul urmează a fi remunerat pe 
bază de onorariu sau comision, are 
următoarele obligații:

eliminat

(a) informează clientul despre valoarea 
sau, în cazul în care valoarea exactă nu 
poate fi prezentată, baza de calcul a 
onorariului, comisionului sau combinației 
dintre ele, dacă clientul solicită acest 
lucru.
(b) informează clientul cu privire la 
dreptul său de a solicita informațiile 
menționate la litera (a).
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Or. en

Amendamentul 419
Louis Michel

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera 
(f), pentru o perioadă de cinci ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive, intermediarul unor contracte de 
asigurare, altele decât contractele care fac 
parte din oricare dintre categoriile 
menționate în anexa I din Directiva 
2002/83/CE, înainte de încheierea unui 
astfel de contract de asigurare, dacă 
intermediarul urmează a fi remunerat pe 
bază de onorariu sau comision, are 
următoarele obligații:

eliminat

(a) informează clientul despre valoarea 
sau, în cazul în care valoarea exactă nu 
poate fi prezentată, baza de calcul a 
onorariului, comisionului sau combinației 
dintre ele, dacă clientul solicită acest 
lucru.
(b) informează clientul cu privire la 
dreptul său de a solicita informațiile 
menționate la litera (a).

Or. en

Amendamentul 420
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera eliminat
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(f), pentru o perioadă de cinci ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive, intermediarul unor contracte de 
asigurare, altele decât contractele care fac 
parte din oricare dintre categoriile 
menționate în anexa I din Directiva 
2002/83/CE, înainte de încheierea unui 
astfel de contract de asigurare, dacă 
intermediarul urmează a fi remunerat pe 
bază de onorariu sau comision, are 
următoarele obligații:
(a) informează clientul despre valoarea 
sau, în cazul în care valoarea exactă nu 
poate fi prezentată, baza de calcul a 
onorariului, comisionului sau combinației 
dintre ele, dacă clientul solicită acest 
lucru.
(b) informează clientul cu privire la 
dreptul său de a solicita informațiile 
menționate la litera (a).

Or. en

Amendamentul 421
Sławomir Nitras

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera 
(f), pentru o perioadă de cinci ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive, intermediarul unor contracte de 
asigurare, altele decât contractele care fac 
parte din oricare dintre categoriile 
menționate în anexa I din Directiva 
2002/83/CE, înainte de încheierea unui 
astfel de contract de asigurare, dacă 
intermediarul urmează a fi remunerat pe 
bază de onorariu sau comision, are 
următoarele obligații:

eliminat

(a) informează clientul despre valoarea 
sau, în cazul în care valoarea exactă nu 
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poate fi prezentată, baza de calcul a 
onorariului, comisionului sau combinației 
dintre ele, dacă clientul solicită acest 
lucru.
(b) informează clientul cu privire la 
dreptul său de a solicita informațiile 
menționate la litera (a).

Or. en

Amendamentul 422
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera 
(f), pentru o perioadă de cinci ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive, intermediarul unor contracte de 
asigurare, altele decât contractele care fac 
parte din oricare dintre categoriile 
menționate în anexa I din
Directiva 2002/83/CE, înainte de 
încheierea unui astfel de contract de 
asigurare, dacă intermediarul urmează a 
fi remunerat pe bază de onorariu sau 
comision, are următoarele obligații:

(2) Pe o perioadă de trei ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei directive, în 
legătură cu intermedierea de asigurări 
pentru contracte de asigurare, altele decât 
contractele care fac parte din oricare dintre 
categoriile menționate în anexa I la
Directiva 2002/83/CE, un intermediar de 
asigurări are următoarele obligații:

Or. en

Amendamentul 423
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera 
(f), pentru o perioadă de cinci ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei 

(2) Intermediarul unor contracte de 
asigurare, altele decât contractele care fac 
parte din oricare dintre categoriile 
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directive, intermediarul unor contracte de 
asigurare, altele decât contractele care fac 
parte din oricare dintre categoriile
menționate în anexa I din
Directiva 2002/83/CE, înainte de 
încheierea unui astfel de contract de 
asigurare, dacă intermediarul urmează a fi 
remunerat pe bază de onorariu sau 
comision, are următoarele obligații:

menționate în anexa I la
Directiva 2002/83/CE, înainte de 
încheierea unui astfel de contract de 
asigurare, dacă intermediarul urmează a fi 
remunerat pe bază de onorariu sau 
comision, are următoarele obligații:

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează promovarea transparenței remunerației intermediarilor de 
asigurări.

Amendamentul 424
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informează clientul despre valoarea 
sau, în cazul în care valoarea exactă nu 
poate fi prezentată, baza de calcul a 
onorariului, comisionului sau combinației 
dintre ele, dacă clientul solicită acest 
lucru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 425
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informează clientul despre valoarea 
sau, în cazul în care valoarea exactă nu 

eliminat
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poate fi prezentată, baza de calcul a 
onorariului, comisionului sau combinației 
dintre ele, dacă clientul solicită acest 
lucru.

Or. en

Amendamentul 426
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informează clientul despre valoarea 
sau, în cazul în care valoarea exactă nu 
poate fi prezentată, baza de calcul a 
onorariului, comisionului sau combinației 
dintre ele, dacă clientul solicită acest 
lucru.

(a) informează clientul despre valoare, 
care înseamnă toate costurile efective ce 
constau în costurile încheierii 
contractului și costurile de intermediere a 
operațiunii în termeni monetari. În cazul 
în care comunicarea costurilor de 
intermediere a operațiunii nu se poate 
face în termeni monetari, aceste costuri 
sunt prezentate ca procent din contribuția 
anuală a clientului. Clientul este informat 
printr-o notă anuală cu privire la 
costurile anuale respective în termeni 
monetari. AEAPO elaborează proiecte de 
standarde tehnice de punere în aplicare 
cu privire la acest nivel de referință al 
comisioanelor pentru diferitele categorii 
de produse de asigurări.

Or. en

Justificare

This amendment is based on the contribution of Professor Schwintowski (Humboldt-
University of Berlin). It is crucial to reveal the total amount of costs (i.e. costs linked to 
contract completion and operating mediation costs) to create a level playing field between 
consumer, intermediary and insurance undertaking. The proposed amendment allows the 
consumer to identify the two key components of prices of insurance mediation: (1) product 
price and (2) mediation price. The annual notice of total costs increases transparency and 
allows the customer to decide whether changing the intermediary would be favourable for 
him, thereby promoting competition among intermediaries and quality of advice.
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Amendamentul 427
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informează clientul despre valoarea sau, 
în cazul în care valoarea exactă nu poate fi 
prezentată, baza de calcul a onorariului, 
comisionului sau combinației dintre ele, 
dacă clientul solicită acest lucru.

(a) informează clientul despre valoarea 
oricărui comision sau, în cazul în care 
valoarea exactă nu poate fi prezentată, baza 
de calcul a oricărui comision, dacă clientul 
solicită acest lucru.

Or. en

Amendamentul 428
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informează clientul despre valoarea sau, 
în cazul în care valoarea exactă nu poate fi 
prezentată, baza de calcul a onorariului, 
comisionului sau combinației dintre ele, 
dacă clientul solicită acest lucru.

(a) informează clientul despre valoarea sau, 
în cazul în care valoarea exactă nu poate fi 
prezentată, baza de calcul a onorariului, 
comisionului sau combinației dintre ele.

Or. en

Amendamentul 429
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informează clientul cu privire la 
dreptul său de a solicita informațiile 

eliminat
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menționate la litera (a).

Or. en

Amendamentul 430
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informează clientul cu privire la 
dreptul său de a solicita informațiile 
menționate la litera (a).

eliminat

Or. en

Amendamentul 431
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De asemenea, întreprinderea de 
asigurare sau intermediarul de asigurări 
informează clientul cu privire la natura și 
baza de calcul a oricărei remunerații 
variabile primite de oricare dintre 
angajații săi pentru distribuirea și 
gestionarea respectivului produs de 
asigurare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 432
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De asemenea, întreprinderea de 
asigurare sau intermediarul de asigurări 
informează clientul cu privire la natura și 
baza de calcul a oricărei remunerații 
variabile primite de oricare dintre 
angajații săi pentru distribuirea și 
gestionarea respectivului produs de 
asigurare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 433
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De asemenea, întreprinderea de 
asigurare sau intermediarul de asigurări 
informează clientul cu privire la natura și 
baza de calcul a oricărei remunerații 
variabile primite de oricare dintre 
angajații săi pentru distribuirea și 
gestionarea respectivului produs de 
asigurare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 434
Louis Michel

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De asemenea, întreprinderea de 
asigurare sau intermediarul de asigurări 
informează clientul cu privire la natura și 

eliminat
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baza de calcul a oricărei remunerații 
variabile primite de oricare dintre 
angajații săi pentru distribuirea și 
gestionarea respectivului produs de 
asigurare.

Or. en

Amendamentul 435
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De asemenea, întreprinderea de 
asigurare sau intermediarul de asigurări 
informează clientul cu privire la natura și 
baza de calcul a oricărei remunerații 
variabile primite de oricare dintre 
angajații săi pentru distribuirea și 
gestionarea respectivului produs de 
asigurare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 436
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De asemenea, întreprinderea de 
asigurare sau intermediarul de asigurări 
informează clientul cu privire la natura și 
baza de calcul a oricărei remunerații 
variabile primite de oricare dintre 
angajații săi pentru distribuirea și 
gestionarea respectivului produs de 
asigurare.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 437
Sławomir Nitras

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De asemenea, întreprinderea de 
asigurare sau intermediarul de asigurări 
informează clientul cu privire la natura și 
baza de calcul a oricărei remunerații 
variabile primite de oricare dintre 
angajații săi pentru distribuirea și 
gestionarea respectivului produs de 
asigurare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 438
Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De asemenea, întreprinderea de 
asigurare sau intermediarul de asigurări 
informează clientul cu privire la natura și 
baza de calcul a oricărei remunerații 
variabile primite de oricare dintre angajații 
săi pentru distribuirea și gestionarea 
respectivului produs de asigurare.

(3) De asemenea, întreprinderea de 
asigurare sau intermediarul de asigurări 
informează în mod transparent clientul cu 
privire la natura, valoarea și baza de calcul 
a oricărei remunerații variabile primite de 
oricare dintre angajații săi pentru 
distribuirea și gestionarea respectivului 
produs de asigurare.

Or. de

Amendamentul 439
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De asemenea, întreprinderea de 
asigurare sau intermediarul de asigurări 
informează clientul cu privire la natura și 
baza de calcul a oricărei remunerații 
variabile primite de oricare dintre angajații 
săi pentru distribuirea și gestionarea 
respectivului produs de asigurare.

(3) De asemenea, întreprinderea de 
asigurare sau intermediarul de asigurări 
informează clientul cu privire la natura și 
baza de calcul a oricărei remunerații 
variabile primite de oricare dintre angajații 
săi pentru distribuirea și gestionarea 
respectivului produs de asigurare, precum 
și a oricărui produs sau serviciu auxiliar 
propus.

Or. en

Amendamentul 440
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă orice plăți sunt efectuate de 
client în temeiul contractului de asigurare 
după încheierea acestuia, întreprinderea 
de asigurare sau intermediarul prezintă, 
de asemenea, informațiile în conformitate 
cu dispozițiile prezentului articol pentru 
fiecare astfel de plată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 441
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă orice plăți sunt efectuate de 
client în temeiul contractului de asigurare 
după încheierea acestuia, întreprinderea 
de asigurare sau intermediarul prezintă, 
de asemenea, informațiile în conformitate 
cu dispozițiile prezentului articol pentru 
fiecare astfel de plată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 442
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă orice plăți sunt efectuate de 
client în temeiul contractului de asigurare 
după încheierea acestuia, întreprinderea 
de asigurare sau intermediarul prezintă, 
de asemenea, informațiile în conformitate 
cu dispozițiile prezentului articol pentru 
fiecare astfel de plată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 443
Sławomir Nitras

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă orice plăți sunt efectuate de 
client în temeiul contractului de asigurare 
după încheierea acestuia, întreprinderea 
de asigurare sau intermediarul prezintă, 
de asemenea, informațiile în conformitate 

eliminat
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cu dispozițiile prezentului articol pentru 
fiecare astfel de plată.

Or. en

Amendamentul 444
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă orice plăți sunt efectuate de client 
în temeiul contractului de asigurare după 
încheierea acestuia, întreprinderea de 
asigurare sau intermediarul prezintă, de 
asemenea, informațiile în conformitate cu 
dispozițiile prezentului articol pentru 
fiecare astfel de plată.

(4) Dacă orice plăți, altele decât cele 
destinate protejării garanției, sunt 
efectuate de client în temeiul contractului 
de asigurare după încheierea acestuia, 
întreprinderea de asigurare sau 
intermediarul prezintă, de asemenea, 
informațiile în conformitate cu dispozițiile 
prezentului articol pentru fiecare astfel de 
plată.

Or. en

Amendamentul 445
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă orice plăți sunt efectuate de client 
în temeiul contractului de asigurare după 
încheierea acestuia, întreprinderea de 
asigurare sau intermediarul prezintă, de 
asemenea, informațiile în conformitate cu 
dispozițiile prezentului articol pentru 
fiecare astfel de plată.

(4) Dacă orice plăți sunt efectuate de client 
în temeiul contractului de asigurare după 
încheierea acestuia, întreprinderea de 
asigurare sau intermediarul informează, de 
asemenea, clientul cu privire la prima de 
asigurare netă și la valoarea remunerației 
și prezintă informațiile în conformitate cu 
dispozițiile prezentului articol pentru 
fiecare astfel de plată.

Or. de
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Amendamentul 446
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre se asigură că modul 
în care un intermediar de asigurări sau o 
întreprindere de asigurare își 
remunerează personalul, numește 
reprezentanți sau alți intermediari de 
asigurări nu afectează respectarea 
obligației sale de a acționa în interesul 
clienților săi, menționată la articolul 15 și 
solicită luarea tuturor măsurilor 
rezonabile pentru identificarea și 
gestionarea conflictelor de interes între ei 
înșiși și orice persoană direct sau indirect 
legată de ei și de clienții lor, precum și 
pentru instituirea unor dispoziții 
administrative și organizatorice eficiente 
în acest sens.
În cazul în care aceste dispoziții nu sunt 
suficiente pentru a considera, cu o 
certitudine rezonabilă, că existența unui 
conflict va fi împiedicată, intermediarul 
de asigurări sau întreprinderea de 
asigurare refuză semnarea unui contract, 
în pofida consimțământului acordat de 
client.

Or. en

Amendamentul 447
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 34 cu privire la măsurile de 
asigurare a respectării, de către 
întreprinderile de asigurare, a principiilor 
prevăzute de prezentul articol în 
momentul în care acestea le furnizează 
clienților lor servicii de intermediere de 
asigurări sau servicii auxiliare, inclusiv 
condițiile pe care trebuie să le respecte 
informațiile pentru a fi clare, echitabile și 
neînșelătoare, detaliile privind conținutul 
și formatul informațiilor pentru clienți 
referitoare la societățile de investiții și la 
serviciile acestora, criteriile de evaluare a 
diferiților emitenți și a furnizorilor de 
produse pentru oferirea de consultanță în 
materie de asigurări pe o bază 
independentă, criteriile de evaluare a 
respectării, de către societățile care 
primesc stimulente, a obligației de a 
acționa în mod onest, echitabil și 
profesionist, în conformitate cu interesul 
clientului. Aceste acte delegate țin seama 
de următoarele:
(a) natura serviciului sau a serviciilor 
propuse sau furnizate clientului sau 
clientului potențial, ținând seama de tipul, 
obiectul, amploarea și frecvența 
tranzacțiilor;
(b) natura produselor de asigurare și a 
produselor de asigurare cu componentă 
investițională care sunt oferite sau luate 
în considerare;
(c) tipul de client sau de client potențial 
(client obișnuit sau profesional).

Or. en

Justificare

În prezent, asimetria informațiilor între clienți și intermediarii de asigurări și plățile de 
comisioane de către întreprinderile de asigurare către intermediari afectează în mod grav 
calitatea consultanței privind produsele de asigurare. Acest lucru împiedică o furnizare 
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eficientă și orientată către mijloace a produselor către clienți. Totuși, având în vedere 
situația actuală a respectivei dezbateri politice europene și necesitatea unui cadru de 
reglementare coerent și eficient, o armonizare adecvată a IDM II cu MiFID reprezintă o 
abordare eficientă.

Amendamentul 448
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Statele membre se asigură că 
întreprinderile de asigurare sau 
intermediarii de asigurări nu sunt 
considerați ca îndeplinindu-și obligațiile 
asumate în temeiul articolului 24 sau al 
prezentului articol în cazul în care, în 
special, acestea plătesc orice persoană, cu 
excepția clientului, sau le sunt plătite 
orice onorarii sau comisioane sau 
furnizează sau le sunt furnizate orice 
beneficii nepecuniare în legătură cu 
prestarea unui serviciu de asigurare cu 
componentă investițională sau a unui 
serviciu auxiliar de către orice parte, cu 
excepția clientului, cu excepția cazului în 
care plata onorariului sau a comisionului 
sau furnizarea unui beneficiu nemonetar 
este concepută a îmbunătăți calitatea 
serviciului relevant pentru client și nu 
afectează respectarea datoriei 
intermediarului de asigurări sau a 
întreprinderii de asigurare de a acționa în 
mod onest, echitabil și profesionist, în 
conformitate cu interesul clienților săi și:
(a) este transferată investitorului însoțită 
de documente în care se indică toate 
serviciile și onorariul sau comisionul 
aferent acestora;
(b) permite sau este necesară pentru 
furnizarea de servicii de asigurare cu o 
componentă investițională, precum 
costurile de custodie, costurile de 
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decontare și de schimb, impozitele 
reglementate și cheltuielile de procedură 
și care, prin natura lor, nu pot genera 
conflicte cu obligațiile întreprinderii sau 
ale intermediarului de asigurări de a 
acționa în mod onest, echitabil și 
profesionist, în conformitate cu interesele 
clienților săi; sau
(c) existența, natura și cuantumul său ori, 
în cazul în care cuantumul nu poate fi 
stabilit, metoda de calculare a acesteia 
trebuie să fie comunicate clientului în 
mod clar și cuprinzător, înainte de 
furnizarea serviciului relevant.
Totuși, statele membre stabilesc că 
cerințele prezentului alineat sunt 
îndeplinite numai atunci când cuantumul 
onorariului, al comisionului sau al 
beneficiilor nepecuniare este transferat 
clientului.

Or. en

Justificare

În prezent, asimetria informațiilor între clienți și intermediarii de asigurări și plățile de 
comisioane de către întreprinderile de asigurare către intermediari afectează în mod grav 
calitatea consultanței privind produsele de asigurare. Acest lucru împiedică o furnizare 
eficientă și orientată către mijloace a produselor către clienți. Totuși, având în vedere 
situația actuală a respectivei dezbateri politice europene și necesitatea unui cadru de 
reglementare coerent și eficient, o armonizare adecvată a IDM II cu MiFID reprezintă o 
abordare eficientă.

Amendamentul 449
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Întreprinderile de asigurări își oferă 
produsele intermediarilor de asigurări 
pentru un preț net, cu alte cuvinte ca 
polițe de asigurare cu preț net. Aceste 
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produse de asigurare cu preț net nu 
conțin costuri de intermediere.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează sporirea concurenței pe piața intermedierii de asigurări. 
Produsele de asigurări la prețuri nete (produsele ale căror prețuri exclud costurile de 
intermediere) ar îmbunătăți furnizarea de produse pentru intermediari, funcționând pe bază 
de onorarii, și nu ar permite primirea de comisioane, consolidând astfel concurența între 
intermediari. Acest amendament se bazează pe o contribuție a profesorului Schwintowski 
(Universitatea Humboldt din Berlin).

Amendamentul 450
Sari Essayah, Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) criteriile adecvate pentru a stabili 
modul în care remunerația 
intermediarului – inclusiv comisionul 
contingent – trebuie adusă la cunoștința 
clientului, astfel cum se menționează la 
alineatul (1) literele (f) și (g) și la 
alineatul (2) din prezentul articol;
(b) criteriile adecvate pentru 
determinarea, în speță, a bazei de calcul a 
tuturor onorariilor, comisioanelor sau 
combinației dintre ele;
(c) măsurile pe care intermediarii de 
asigurări și întreprinderile de asigurare le 
pot lua în mod rezonabil pentru a pune la 
dispoziția clientului informațiile 
referitoare la remunerațiile lor.

Or. en
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Amendamentul 451
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) criteriile adecvate pentru a stabili 
modul în care remunerația 
intermediarului – inclusiv comisionul 
contingent – trebuie adusă la cunoștința 
clientului, astfel cum se menționează la 
alineatul (1) literele (f) și (g) și la 
alineatul (2) din prezentul articol;
(b) criteriile adecvate pentru 
determinarea, în speță, a bazei de calcul a 
tuturor onorariilor, comisioanelor sau 
combinației dintre ele;
(c) măsurile pe care intermediarii de 
asigurări și întreprinderile de asigurare le 
pot lua în mod rezonabil pentru a pune la 
dispoziția clientului informațiile 
referitoare la remunerațiile lor.

Or. en

Amendamentul 452
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) criteriile adecvate pentru a stabili 
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modul în care remunerația 
intermediarului – inclusiv comisionul 
contingent – trebuie adusă la cunoștința 
clientului, astfel cum se menționează la 
alineatul (1) literele (f) și (g) și la 
alineatul (2) din prezentul articol;
(b) criteriile adecvate pentru 
determinarea, în speță, a bazei de calcul a 
tuturor onorariilor, comisioanelor sau 
combinației dintre ele;
(c) măsurile pe care intermediarii de 
asigurări și întreprinderile de asigurare le 
pot lua în mod rezonabil pentru a pune la 
dispoziția clientului informațiile 
referitoare la remunerațiile lor.

Or. en

Amendamentul 453
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) criteriile adecvate pentru a stabili 
modul în care remunerația 
intermediarului – inclusiv comisionul 
contingent – trebuie adusă la cunoștința 
clientului, astfel cum se menționează la 
alineatul (1) literele (f) și (g) și la 
alineatul (2) din prezentul articol;
(b) criteriile adecvate pentru 
determinarea, în speță, a bazei de calcul a 
tuturor onorariilor, comisioanelor sau 
combinației dintre ele;
(c) măsurile pe care intermediarii de 
asigurări și întreprinderile de asigurare le 
pot lua în mod rezonabil pentru a pune la 
dispoziția clientului informațiile 
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referitoare la remunerațiile lor.

Or. en

Amendamentul 454
Sławomir Nitras

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) criteriile adecvate pentru a stabili 
modul în care remunerația 
intermediarului – inclusiv comisionul 
contingent – trebuie adusă la cunoștința 
clientului, astfel cum se menționează la 
alineatul (1) literele (f) și (g) și la 
alineatul (2) din prezentul articol;
(b) criteriile adecvate pentru 
determinarea, în speță, a bazei de calcul a 
tuturor onorariilor, comisioanelor sau 
combinației dintre ele;
(c) măsurile pe care intermediarii de 
asigurări și întreprinderile de asigurare le 
pot lua în mod rezonabil pentru a pune la 
dispoziția clientului informațiile 
referitoare la remunerațiile lor.

Or. en

Amendamentul 455
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte (5) AEAPO elaborează proiecte de 
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acte delegate în conformitate cu 
articolul 33. Aceste acte delegate 
specifică:

standarde tehnice de reglementare pentru 
a preciza:

Or. en

Amendamentul 456
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) criteriile adecvate pentru a stabili 
modul în care remunerația 
intermediarului – inclusiv comisionul 
contingent – trebuie adusă la cunoștința 
clientului, astfel cum se menționează la 
alineatul (1) literele (f) și (g) și la 
alineatul (2) din prezentul articol;

eliminat

Or. en

Amendamentul 457
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) criteriile adecvate pentru 
determinarea, în speță, a bazei de calcul a 
tuturor onorariilor, comisioanelor sau 
combinației dintre ele;

eliminat

Or. en

Amendamentul 458
Olle Schmidt
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Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) criteriile adecvate pentru 
determinarea, în speță, a bazei de calcul a 
tuturor onorariilor, comisioanelor sau 
combinației dintre ele;

eliminat

Or. en

Amendamentul 459
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) măsurile pe care intermediarii de 
asigurări și întreprinderile de asigurare le 
pot lua în mod rezonabil pentru a pune la 
dispoziția clientului informațiile 
referitoare la remunerațiile lor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 460
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 461
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Divulgarea informațiilor

Statele membre pot introduce sau menține 
pentru intermediarii de asigurări și 
întreprinderile de asigurare cerințe 
suplimentare referitoare la divulgarea 
informațiilor privind cuantumul 
remunerației, al onorariilor, al 
comisioanelor sau al beneficiilor 
nepecuniare în legătură cu furnizarea de 
servicii de consultanță, cu condiția ca 
statul membru să sprijine condiții 
echitabile de concurență între toate 
canalele de distribuție, să nu denatureze 
concurența și să respecte legislația 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 462
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 18 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Consultanța și standardele aplicabile 
vânzărilor atunci când nu se oferă 
consultanță 

Consultanță și standarde

Or. en

Amendamentul 463
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consultanța și standardele aplicabile 
vânzărilor atunci când nu se oferă 
consultanță 

Consultanța și standardele aplicabile 
vânzărilor

Or. fr

Amendamentul 464
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
asigurare, intermediarul de asigurări –
inclusiv cei legați – sau întreprinderea de 
asigurare identifică pe baza informațiilor 
oferite de client:

(1) În cazul în care se oferă consultanță 
înainte de încheierea unui contract de 
asigurare, intermediarul de asigurări, pe 
baza informațiilor oferite de client:

Or. en

Amendamentul 465
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
asigurare, intermediarul de asigurări –
inclusiv cei legați – sau întreprinderea de 
asigurare identifică pe baza informațiilor 
oferite de client:

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
asigurare, intermediarul de asigurări –
inclusiv cei legați – sau întreprinderea de 
asigurare identifică pe baza unei evaluări a 
interesului clienților:

Or. en

Amendamentul 466
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
asigurare, intermediarul de asigurări –
inclusiv cei legați – sau întreprinderea de 
asigurare identifică pe baza informațiilor 
oferite de client:

(1) În cazul în care se oferă consultanță 
înainte de încheierea unui contract de 
asigurare, intermediarul de asigurări –
inclusiv cei legați – sau întreprinderea de 
asigurare specifică pe baza informațiilor 
oferite de client:

Or. en

Amendamentul 467
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
asigurare, intermediarul de asigurări –
inclusiv cei legați – sau întreprinderea de 
asigurare identifică pe baza informațiilor 
oferite de client:

(1) Înainte de încheierea unui contract de 
asigurare, intermediarul de asigurări –
inclusiv cei legați – sau întreprinderea de 
asigurare specifică pe baza informațiilor 
oferite de client:
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Or. en

Amendamentul 468
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cerințele și nevoile clientului respectiv; (a) identifică cerințele și nevoile clientului 
respectiv;

Or. en

Amendamentul 469
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cerințele și nevoile clientului respectiv; (Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Amendamentul 470
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) și precizează clientului motivele care au 
stat la baza consultanței acordate clientului 
referitor la un produs specific de asigurare, 
dacă s-a acordat consultanță.

(b) și precizează clientului motivele care au 
stat la baza consultanței acordate clientului 
referitor la un produs specific de asigurare.

Or. en
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Amendamentul 471
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) și precizează clientului motivele care au 
stat la baza consultanței acordate clientului 
referitor la un produs specific de asigurare, 
dacă s-a acordat consultanță.

(b) și precizează clientului diferitele polițe 
de asigurare pe care le-a evaluat și 
motivele care au stat la baza consultanței 
acordate clientului referitor la un produs 
specific de asigurare, dacă s-a acordat 
consultanță.

Or. en

Amendamentul 472
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) și precizează clientului motivele care au 
stat la baza consultanței acordate clientului 
referitor la un produs specific de asigurare, 
dacă s-a acordat consultanță.

(b) și precizează clientului motivele care au 
stat la baza consultanței acordate clientului 
referitor la un produs specific de asigurare.

Or. fr

Amendamentul 473
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) și precizează clientului motivele care (b) motivele care au stat la baza 
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au stat la baza consultanței acordate 
clientului referitor la un produs specific de 
asigurare, dacă s-a acordat consultanță.

consultanței acordate clientului referitor la 
un produs specific de asigurare.

Or. en

Amendamentul 474
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) și precizează clientului motivele care au 
stat la baza consultanței acordate clientului 
referitor la un produs specific de asigurare, 
dacă s-a acordat consultanță.

(b) și precizează clientului, în cazul în care 
s-a acordat consultanță, motivele care au 
stat la baza consultanței acordate clientului 
referitor la un produs specific de asigurare.

Or. en

Amendamentul 475
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alineatul (1) litera (b) nu se aplică 
atunci când clientul:
(a) renunță în mod explicit la consultanță 
sau
(b) folosește numai canale de comunicare 
la distanță [în înțelesul articolului (2) 
litera (a) din Directiva 2002/65/CE 
privind comercializarea la distanță a 
serviciilor financiare de consum] în ceea 
ce privește încheierea contractului, cu 
excepția cazului în care acesta solicită în 
mod specific consultanță.

Or. de
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(Detalierea amendamentului 76)

Amendamentul 476
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Detaliile menționate la alineatul 1 
literele (a) și (b) sunt ajustate în funcție de 
complexitatea produsului de asigurare 
propus și de nivelul riscului financiar 
pentru client.

(2) Detaliile menționate la alineatul 1 
literele (a) și (b) sunt ajustate în funcție de 
complexitatea produsului de asigurare 
propus și de nivelul riscului financiar 
pentru client, specificând ceea ce nu este 
acoperit de produsul de asigurare sugerat.

Or. en

Justificare

În conformitate cu PRIPS.

Amendamentul 477
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Detaliile menționate la alineatul 1 
literele (a) și (b) sunt ajustate în funcție de 
complexitatea produsului de asigurare 
propus și de nivelul riscului financiar 
pentru client.

(2) Detaliile menționate la alineatul 1 
literele (a) și (b) sunt ajustate în funcție de 
complexitatea produsului de asigurare 
propus și de nivelul riscului financiar 
pentru client, indiferent de ruta de 
distribuție selectată.

Or. en

Amendamentul 478
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că, în 
cazul în care se oferă consultanță, aceasta 
constituie un serviciu separat de vânzarea 
unei polițe de asigurare și că un astfel de 
serviciu se poate comercializa ca serviciu 
de consultanță numai atunci când:
(a) consultantul deține o competență 
profesională corespunzătoare; și
(b) un onorariu separat pentru 
consultanță poate fi pretins numai dacă 
obligația de plată a onorariului și metoda 
sa de calcul au fost comunicate 
consumatorului.

Or. en

Amendamentul 479
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare 
informează clientul că atunci când îi 
acordă consultanță se bazează pe o analiză 
imparțială, acesta este obligat să ofere 
consultanța după ce a analizat un număr 
suficient de mare de contracte de 
asigurare disponibile pe piață, pentru a-i 
putea recomanda, potrivit unor criterii 
profesionale, contractul de asigurare care 
ar răspunde cel mai bine nevoilor 
clientului.

(3) În cazul în care intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare 
informează clientul că îi furnizează 
consultanță în materie de asigurări în mod 
independent, acesta/aceasta:

(a) efectuează o analiză cuprinzătoare a 
pieței, pentru a-i putea recomanda, potrivit 
unor criterii profesionale, contractul de 
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asigurare care ar răspunde cel mai bine 
nevoilor clientului. Produsele de asigurare 
ar trebui să fie diversificate în funcție de 
tip și de emitenții sau de furnizorii de 
produse și nu ar trebui să se limiteze la 
produsele de asigurare emise sau 
furnizate de entități care au legături 
strânse cu intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare;
(b) acordă clientului consultanță în mod 
complet și nepărtinitor;
(c) nu acceptă sau nu primește onorarii, 
comisioane sau orice alte beneficii 
bănești, beneficii în echivalent pecuniar 
sau alte stimulente plătite sau acordate de 
un terț sau de o persoană care acționează 
în numele unui terț pentru furnizarea 
serviciului către clienți.

Or. de

Amendamentul 480
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare 
informează clientul că atunci când îi 
acordă consultanță se bazează pe o 
analiză imparțială, acesta este obligat să
ofere consultanța după ce a analizat un 
număr suficient de mare de contracte de 
asigurare disponibile pe piață, pentru a-i
putea recomanda, potrivit unor criterii 
profesionale, contractul de asigurare care 
ar răspunde cel mai bine nevoilor 
clientului.

(3) În cazul în care intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare 
acordă consultanță, acesta este obligat să 
ofere consultanța după ce a analizat un 
număr suficient de mare de contracte de 
asigurare disponibile pe piață, pentru a
putea face o recomandare personală în 
interesul consumatorului, potrivit unor 
criterii profesionale, cu privire la 
contractul de asigurare care ar răspunde cel 
mai bine nevoilor clientului.

Or. en
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Amendamentul 481
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare
informează clientul că atunci când îi acordă 
consultanță se bazează pe o analiză 
imparțială, acesta este obligat să ofere 
consultanța după ce a analizat un număr 
suficient de mare de contracte de asigurare 
disponibile pe piață, pentru a-i putea 
recomanda, potrivit unor criterii 
profesionale, contractul de asigurare care 
ar răspunde cel mai bine nevoilor 
clientului.

(3) În cazul în care intermediarul de 
asigurări informează clientul că atunci când 
îi acordă consultanță se bazează pe o 
analiză imparțială, acesta este obligat să 
ofere consultanța după ce a analizat un 
număr suficient de mare de contracte de 
asigurare disponibile pe piață, pentru a-i 
putea recomanda, potrivit unor criterii 
profesionale, contractul de asigurare care 
ar răspunde cel mai bine nevoilor 
clientului.

Or. en

Amendamentul 482
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare
informează clientul că atunci când îi acordă 
consultanță se bazează pe o analiză 
imparțială, acesta este obligat să ofere 
consultanța după ce a analizat un număr 
suficient de mare de contracte de asigurare 
disponibile pe piață, pentru a-i putea 
recomanda, potrivit unor criterii 
profesionale, contractul de asigurare care 
ar răspunde cel mai bine nevoilor 
clientului.

(3) În cazul în care intermediarul de 
asigurări informează clientul că atunci când 
îi acordă consultanță se bazează pe o 
analiză imparțială, acesta este obligat să 
ofere consultanța după ce a analizat un 
număr suficient de mare de contracte de 
asigurare disponibile pe piață, pentru a-i 
putea recomanda, potrivit unor criterii 
profesionale, contractul de asigurare care 
ar răspunde cel mai bine nevoilor 
clientului.

Or. en
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Amendamentul 483
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare 
informează clientul că atunci când îi acordă 
consultanță se bazează pe o analiză 
imparțială, acesta este obligat să ofere 
consultanța după ce a analizat un număr 
suficient de mare de contracte de asigurare 
disponibile pe piață, pentru a-i putea 
recomanda, potrivit unor criterii 
profesionale, contractul de asigurare care 
ar răspunde cel mai bine nevoilor 
clientului.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 484
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de încheierea unui contract, 
indiferent dacă se acordă sau nu 
consultanță, intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare furnizează 
clientului informațiile relevante despre 
produsul de asigurare, într-o formă ușor de 
înțeles, care să permită clientului să ia o 
decizie în cunoștință de cauză, ținând 
seama de complexitatea produsului de 
asigurare și de tipul de client.

(4) Înainte de încheierea unui contract, 
indiferent dacă se acordă sau nu 
consultanță, intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare furnizează 
clientului informațiile relevante despre 
produsul de asigurare, într-o formă ușor de 
înțeles, într-un document cu informații-
cheie, care să permită clientului să ia o 
decizie în cunoștință de cauză, ținând 
seama de complexitatea produsului de 
asigurare și de tipul de client. Informațiile 
sunt furnizate într-o fișă de informații 
standardizată, într-un limbaj simplu și 



PE504.393v01-00 62/169 AM\926838RO.doc

RO

conținând informațiile-cheie ale 
contractului de asigurare.

Or. en

Amendamentul 485
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de încheierea unui contract, 
indiferent dacă se acordă sau nu 
consultanță, intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare furnizează 
clientului informațiile relevante despre 
produsul de asigurare, într-o formă ușor de 
înțeles, care să permită clientului să ia o 
decizie în cunoștință de cauză, ținând 
seama de complexitatea produsului de 
asigurare și de tipul de client.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 486
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de încheierea unui contract, 
indiferent dacă se acordă sau nu 
consultanță, intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare furnizează 
clientului informațiile relevante despre 
produsul de asigurare, într-o formă ușor de 
înțeles, care să permită clientului să ia o 
decizie în cunoștință de cauză, ținând 
seama de complexitatea produsului de 
asigurare și de tipul de client.

(4) Înainte de încheierea unui contract, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare furnizează 
clientului informațiile relevante despre 
produsul de asigurare, într-o formă ușor de 
înțeles, care să permită clientului să ia o 
decizie în cunoștință de cauză, ținând 
seama de complexitatea produsului de 
asigurare și de tipul de client.
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Amendamentul 487
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de încheierea unui contract, 
indiferent dacă se acordă sau nu 
consultanță, intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare furnizează 
clientului informațiile relevante despre 
produsul de asigurare, într-o formă ușor de 
înțeles, care să permită clientului să ia o 
decizie în cunoștință de cauză, ținând 
seama de complexitatea produsului de 
asigurare și de tipul de client.

(4) Înainte de încheierea unui contract, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare furnizează 
clientului informațiile relevante despre 
produsul de asigurare, într-o formă ușor de 
înțeles, care să permită clientului să ia o 
decizie în cunoștință de cauză, ținând 
seama de complexitatea produsului de 
asigurare și de tipul de client.

Or. fr

Amendamentul 488
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de încheierea unui contract, 
indiferent dacă se acordă sau nu 
consultanță, intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare furnizează 
clientului informațiile relevante despre 
produsul de asigurare, într-o formă ușor de 
înțeles, care să permită clientului să ia o 
decizie în cunoștință de cauză, ținând 
seama de complexitatea produsului de 
asigurare și de tipul de client.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 489
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de încheierea unui contract, 
indiferent dacă se acordă sau nu 
consultanță, intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare furnizează 
clientului informațiile relevante despre 
produsul de asigurare, într-o formă ușor de 
înțeles, care să permită clientului să ia o 
decizie în cunoștință de cauză, ținând 
seama de complexitatea produsului de 
asigurare și de tipul de client.

(4) Înainte de încheierea unui contract, 
indiferent dacă se acordă sau nu 
consultanță, intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare furnizează 
clientului informațiile relevante despre 
produsul de asigurare, într-o formă ușor de 
înțeles și clară, într-un document cu 
informații-cheie, care să permită clientului 
să ia o decizie în cunoștință de cauză, 
ținând seama de complexitatea produsului 
de asigurare și de tipul de client.

Or. en

Amendamentul 490
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de încheierea unui contract, 
indiferent dacă se acordă sau nu 
consultanță, intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare furnizează 
clientului informațiile relevante despre 
produsul de asigurare, într-o formă ușor de 
înțeles, care să permită clientului să ia o 
decizie în cunoștință de cauză, ținând 
seama de complexitatea produsului de 
asigurare și de tipul de client.

(4) Înainte de încheierea unui contract, 
indiferent dacă se acordă sau nu 
consultanță, intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare furnizează 
clientului informațiile relevante despre 
produsul de asigurare, într-o formă ușor de 
înțeles, care să permită clientului să ia o 
decizie în cunoștință de cauză, ținând 
seama de complexitatea produsului de 
asigurare și de tipul de client. Acestea pot 
fi furnizate folosind un formular 
standardizat, adoptat la nivel național, 
sub controlul autorităților competente.
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Justificare

Informațiile ar trebui furnizate folosind un formular standardizat, într-un limbaj simplu și 
clar. Ar trebui să se conceapă un formular specific pentru fiecare tip de produs de asigurare 
la nivel național, cu implicarea organizațiilor consumatorilor și sub supravegherea 
autorităților competente. Acest amendament se bazează pe o propunere a BEUC.

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

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Până la X.X.20XX (un an după 
intrarea în vigoarea a directivei), Comisia 
Europeană prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport 
referitor la aplicarea alineatului (4) și, 
după caz, o propunere legislativă care să 
țină seama de dispozițiile propunerii de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului privind documentele cu 
informații-cheie referitoare la produsele 
de investiții (COM(2012)352).

Or. en

Amendamentul 492
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Documentul cu informații-cheie este 
completat cu un document cu servicii-
cheie realizat de persoana care vinde 
produsul de asigurare ce reflectă serviciile 
furnizate investitorului de retail.
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Amendamentul 493
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Documentul cu informații-cheie ar 
trebui să includă costurile asociate 
produsului de asigurare, conținând atât 
costurile directe, cât și costurile indirecte 
suportate de client, inclusiv indicatorii 
care rezumă aceste costuri și, din motive 
de comparabilitate, costurile totale 
exprimate în termeni monetari și 
procentuali, pentru a prezenta efectele 
costurilor totale asupra poliței de 
asigurare.

Or. en

Justificare

Costurile legate de un produs de asigurare cu componentă investițională pot avea un efect 
semnificativ asupra randamentului produsului. Un exemplu care să arate efectul costurilor 
totale asupra investițiilor în termeni monetari va îmbunătăți comparabilitatea, transparența 
și sensibilizarea clienților. Este foarte important ca totalul costurilor să fie exprimat în 
termeni monetari, pentru a arăta efectele acestuia asupra investiției.

Amendamentul 494
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Informațiile prevăzute la articolele 16, 
17 și 18 nu sunt obligatorii în cazul în care 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare intermediază 
asigurarea unor riscuri mari, în cazurile de 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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intermediere de către intermediari de 
reasigurări sau întreprinderi de reasigurare, 
ori în cazul clienților profesioniști, așa cum 
se precizează în anexă.

Or. en

Amendamentul 495
Sławomir Nitras

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), în 
cazul unui contract de asigurare pentru 
un terț în care titularul poliței este o 
entitate profesională, astfel cum este 
definită în anexă, însă entitatea respectivă 
nu este persoana asigurată, 
intermediarului de asigurări sau 
întreprinderii de asigurare i se solicită să 
pună la dispoziția persoanei asigurate 
informațiile prevăzute la articolele 16, 17 
și 18.

Or. pl

Justificare

Proponowany w ust. 1 zapis powoduj, 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.

Amendamentul 496
Olle Schmidt
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Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre care mențin sau 
adoptă dispoziții mai stricte aplicabile 
intermediarilor de asigurări și 
întreprinderilor de asigurare asigură 
punerea în aplicare a dispozițiilor în 
conformitate cu legislația Uniunii.

Or. en

Amendamentul 497
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cu claritate și precizie, într-un mod care 
să fie pe înțelesul clientului; și

(b) cu claritate și precizie, într-un mod care 
să fie pe înțelesul clientului și în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 498
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) într-o limbă oficială a statului 
membru în care este situat riscul ori a 
statului membru în care se asumă 
angajamentul sau în orice altă limbă 
agreată de părți. Informațiile sunt 
furnizate gratuit.

(c) în limbile oficiale ale statului membru 
în care consumatorul își are reședința. 
Statele membre pot menține sau introduce 
în legislația lor națională cerințe 
lingvistice cu privire la informațiile 
contractuale, astfel încât să garanteze că 
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aceste informații sunt înțelese ușurință de 
către consumator. Informațiile sunt 
furnizate gratuit.

Or. en

Amendamentul 499
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) întreprinderea de asigurare le 
furnizează intermediarilor de asigurări și 
clienților o fișă cu informații 
standardizată, care conține elementele-
cheie ale contractului de asigurări.

Or. en

Justificare

The information should be compliant with Paragraph 2 of Article 15 that provides that all 
information given by an intermediary or insurance undertaking must be fair, clear and not 
misleading. As the consumer is the recipient of the information mentioned in this article, the 
language of communication should be that of the consumer. The proposed amendment 
reproduces provisions of the Time Share Directive (art. 4.3) and the Consumer Rights 
Directive (art. 6.7) on the language to be used. As for investment products (see KIID), 
consumer credit (information sheet) and mortgage credit (ESIS), information on key features 
of an insurance product should be provided by the means of a standardized form in order to 
facilitate understanding and comparison between products. The Commissions should consider 
the creation of such a standardized information sheet for all insurance contracts. It can be a 
different information sheet for each type of insurance contract. The proposal is based on an 
amendment from BEUC.

Amendamentul 500
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul vânzării prin telefon, 
informațiile furnizate în prealabil clientului 
trebuie să fie în conformitate cu 
normele UE aplicabile comercializării la 
distanță a serviciilor financiare pentru 
consumatori. În plus, informațiile sunt 
furnizate clientului în conformitate cu 
alineatul (1) sau (2) imediat după 
încheierea contractului de asigurare.

(7) În cazul vânzării prin telefon, 
informațiile furnizate în prealabil clientului 
trebuie să fie în conformitate cu 
normele UE aplicabile comercializării la 
distanță a serviciilor financiare pentru 
consumatori. În plus, informațiile sunt 
furnizate clientului în conformitate cu 
alineatul (1) sau (2) imediat după 
încheierea contractului de asigurare. 
Clientul este întrebat dacă dorește să 
primească informațiile pe suport de hârtie 
sau în format electronic.

Or. en

Amendamentul 501
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre permit practicile de 
grupare, dar nu și practicile de vânzare 
legată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 502
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre permit practicile de 
grupare, dar nu și practicile de vânzare 
legată.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 503
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre permit practicile de 
grupare, dar nu și practicile de vânzare 
legată.

eliminat

Or. en

Justificare

Susținem propunerea Comisiei de a aplica un nivel mai înalt al standardelor de vânzare 
pentru produsele de asigurare cu componentă investițională. Cu toate acestea, pentru a evita 
confuzia și posibilitatea unui arbitraj de reglementare, este important să se adopte o 
abordare consecventă în IMD II și MiFID.

Amendamentul 504
Nils Torvalds

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre permit practicile de 
grupare, dar nu și practicile de vânzare 
legată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 505
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre permit practicile de 
grupare, dar nu și practicile de vânzare 
legată.

(1) Statele membre permit practicile de 
grupare și practicile de vânzare legată.

Or. en

Amendamentul 506
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre permit practicile de 
grupare, dar nu și practicile de vânzare 
legată.

(1) Statele membre permit practicile de 
grupare și pot interzice practicile de 
vânzare legată.

Or. en

Amendamentul 507
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre le permit creditorilor 
să condiționeze acordarea unui credit de 
încheierea unei asigurări de credit 
rezidual și să refuze acordarea unui astfel 
de credit către consumator atunci când 
acesta nu încheie cu creditorul sau cu un 
furnizor alternativ o astfel de asigurare 
care să posede caracteristici similare cu 
cele ale produsului de asigurare oferit de 
furnizorul preferat de creditor. În plus, 
statele membre permit introducerea pe 
piață a unor produse ce combină protecția 
împotriva unuia sau a mai multor riscuri.
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Or. de

Amendamentul 508
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre nu permit practicile 
comerciale neloiale definite în 
Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
11 mai 2005 privind practicile comerciale 
neloiale ale întreprinderilor de pe piața 
internă față de consumatori.

Or. en

Justificare

Practicile de vânzare legată trebuie să fie clar definite întrucât o interzicere directă a tuturor 
practicilor de vânzare legată ar interzice vânzarea anumitor produse care sunt avantajoase 
pentru consumatori; în ultimă instanță, limitarea abilității consumatorilor de a alege cel mai 
potrivit produs (cele mai potrivite produse) pentru nevoile lor.

Amendamentul 509
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre nu permit creditorilor 
să condiționeze acordarea unui credit de 
încheierea unei asigurări de credit sau să 
refuze acordarea unui astfel de credit 
către consumator atunci când acesta nu 
încheie cu creditorul sau cu un furnizor 
alternativ o astfel de asigurare.

Or. en
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Amendamentul 510
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 
asigurare este oferit la pachet împreună 
cu un alt serviciu sau produs, 
întreprinderea de asigurare sau, după caz, 
intermediarul de asigurări oferă și
informează clientul că este posibil să 
cumpere componentele pachetului separat
și furnizează informații legate de costurile 
și cheltuielile care țin de fiecare 
componentă din pachet care poate fi 
achiziționată separat de la sau prin 
intermediul său.

(2) În cazul practicilor de grupare, 
întreprinderea de asigurare sau, după caz, 
intermediarul de asigurări informează 
consumatorul că este posibil să cumpere 
separat produsul sau serviciul financiar 
principal al pachetului și furnizează 
informații legate de prețul produsului sau 
al serviciului financiar principal din 
pachet care poate fi achiziționat separat de 
la sau prin intermediul său.

Or. en

Amendamentul 511
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 
asigurare este oferit la pachet împreună cu 
un alt serviciu sau produs, întreprinderea 
de asigurare sau, după caz, intermediarul 
de asigurări oferă și informează clientul că 
este posibil să cumpere componentele 
pachetului separat și furnizează informații 
legate de costurile și cheltuielile care țin de 
fiecare componentă din pachet care poate fi 
achiziționată separat de la sau prin 
intermediul său.

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 
asigurare este oferit la pachet împreună cu 
orice alt serviciu sau produs, întreprinderea 
de asigurare sau, după caz, intermediarul 
de asigurări informează clientul că este 
posibil să cumpere separat componentele 
pachetului și oferă această posibilitate și
furnizează informații legate de costurile și 
cheltuielile care țin de fiecare componentă 
din pachet care poate fi achiziționată 
separat de la sau prin intermediul său.

Or. en
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Amendamentul 512
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 
asigurare este oferit la pachet împreună cu 
un alt serviciu sau produs, întreprinderea 
de asigurare sau, după caz, intermediarul 
de asigurări oferă și informează clientul că
este posibil să cumpere componentele 
pachetului separat și furnizează informații 
legate de costurile și cheltuielile care țin de 
fiecare componentă din pachet care poate fi 
achiziționată separat de la sau prin 
intermediul său.

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 
asigurare este oferit la pachet împreună cu 
un alt serviciu sau produs financiar 
specific, care nu are legătură cu 
asigurările, întreprinderea de asigurare 
sau, după caz, intermediarul de asigurări 
informează clientul dacă este posibil să 
cumpere separat componentele pachetului 
și furnizează informații legate de costurile 
și cheltuielile care țin de fiecare 
componentă din pachet care poate fi 
achiziționată separat de la sau prin 
intermediul său.

Or. en

Justificare

Legarea produselor poate fi inechitabilă și necompetitivă, însă gruparea produselor de 
asigurări cu alte produse le oferă beneficii consumatorilor, de exemplu o gamă mai amplă de 
opțiuni și costuri totale mai mici datorită beneficiilor economiei de scară.

Amendamentul 513
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 
asigurare este oferit la pachet împreună cu 
un alt serviciu sau produs, întreprinderea 
de asigurare sau, după caz, intermediarul 
de asigurări oferă și informează clientul că
este posibil să cumpere componentele 

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 
asigurare este oferit unui consumator la 
pachet împreună cu un alt serviciu sau 
produs care nu are legătură cu 
asigurările, întreprinderea de asigurare 
sau, după caz, intermediarul de asigurări 
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pachetului separat și furnizează informații 
legate de costurile și cheltuielile care țin de 
fiecare componentă din pachet care poate fi 
achiziționată separat de la sau prin 
intermediul său.

oferă și informează clientul dacă este 
posibil să cumpere separat componentele 
pachetului și, dacă este posibil, furnizează 
informații legate de costurile și cheltuielile 
care țin de fiecare componentă din pachet 
care poate fi achiziționată separat de la sau 
prin intermediul său.

Or. en

Amendamentul 514
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 
asigurare este oferit la pachet împreună cu 
un alt serviciu sau produs, întreprinderea 
de asigurare sau, după caz, intermediarul 
de asigurări oferă și informează clientul că
este posibil să cumpere componentele 
pachetului separat și furnizează informații 
legate de costurile și cheltuielile care țin de 
fiecare componentă din pachet care poate fi 
achiziționată separat de la sau prin 
intermediul său.

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 
asigurare este oferit unui consumator la 
pachet împreună cu un alt produs care nu 
are legătură cu asigurările, întreprinderea 
de asigurare sau, după caz, intermediarul 
de asigurări oferă și informează clientul 
dacă este posibil să cumpere separat
componentele pachetului și, dacă este 
posibil, furnizează informații legate de 
costurile și cheltuielile care țin de fiecare 
componentă din pachet care poate fi 
achiziționată separat de la sau prin 
intermediul său.

Or. en

Amendamentul 515
Nils Torvalds

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 
asigurare este oferit la pachet împreună cu 

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 
asigurare este oferit la pachet împreună cu 
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un alt serviciu sau produs, întreprinderea 
de asigurare sau, după caz, intermediarul 
de asigurări oferă și informează clientul că
este posibil să cumpere componentele 
pachetului separat și furnizează informații 
legate de costurile și cheltuielile care țin de 
fiecare componentă din pachet care poate fi 
achiziționată separat de la sau prin 
intermediul său.

un alt serviciu sau produs care nu are 
legătură cu asigurările, întreprinderea de 
asigurare sau, după caz, intermediarul de 
asigurări oferă și informează clientul dacă
este posibil să cumpere separat
componentele pachetului și, în astfel de 
cazuri, furnizează informații legate de 
costurile și cheltuielile care țin de fiecare 
componentă din pachet care poate fi 
achiziționată separat de la sau prin 
intermediul său.

Or. en

Amendamentul 516
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 
asigurare este oferit la pachet împreună cu 
un alt serviciu sau produs, întreprinderea 
de asigurare sau, după caz, intermediarul 
de asigurări oferă și informează clientul că
este posibil să cumpere componentele 
pachetului separat și furnizează informații 
legate de costurile și cheltuielile care țin de 
fiecare componentă din pachet care poate fi 
achiziționată separat de la sau prin 
intermediul său.

(2) Atunci când o asigurare este oferită la 
pachet împreună cu un alt serviciu sau 
produs, întreprinderea de asigurare sau, 
după caz, intermediarul de asigurări 
informează clientul dacă este posibil să 
cumpere separat componentele pachetului 
și furnizează informații legate de costurile 
și cheltuielile care țin de fiecare 
componentă din pachet care poate fi 
achiziționată separat de la sau prin 
intermediul său.

Or. en

Amendamentul 517
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 
asigurare este oferit la pachet împreună cu 
un alt serviciu sau produs, întreprinderea 
de asigurare sau, după caz, intermediarul 
de asigurări oferă și informează clientul că
este posibil să cumpere componentele 
pachetului separat și furnizează informații 
legate de costurile și cheltuielile care țin de 
fiecare componentă din pachet care poate fi 
achiziționată separat de la sau prin 
intermediul său.

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 
asigurare este oferit la pachet împreună cu 
un alt serviciu sau produs, întreprinderea 
de asigurare sau, după caz, intermediarul 
de asigurări ar trebui să ofere și să 
informeze clientul dacă este posibil să 
cumpere separat componentele pachetului 
și furnizează, la cererea clientului,
informații legate de costurile și cheltuielile 
care țin de fiecare componentă din pachet 
care poate fi achiziționată separat de la sau 
prin intermediul său.

Or. de

Amendamentul 518
Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 
asigurare este oferit la pachet împreună cu 
un alt serviciu sau produs, întreprinderea 
de asigurare sau, după caz, intermediarul 
de asigurări oferă și informează clientul că 
este posibil să cumpere componentele 
pachetului separat și furnizează informații 
legate de costurile și cheltuielile care țin de 
fiecare componentă din pachet care poate fi 
achiziționată separat de la sau prin 
intermediul său.

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 
asigurare este oferit la pachet împreună cu 
un alt serviciu sau produs, întreprinderea 
de asigurare sau, după caz, intermediarul 
de asigurări oferă și informează în mod 
explicit clientul că este posibil să cumpere 
separat componentele pachetului și 
furnizează informații legate de costurile și 
cheltuielile care țin de fiecare componentă 
din pachet care poate fi achiziționată 
separat de la sau prin intermediul său.

Or. de

Amendamentul 519
Jean-Paul Gauzès
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Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care pachetele se bazează pe o 
mutualizare specifică în absența căreia 
echilibrul tehnic al garanțiilor nu poate fi 
asigurat, poate fi menținută obligația 
vânzării de pachete.

Or. fr

Amendamentul 520
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Prezentul articol nu se aplică ofertei 
adresate unui consumator, care conține 
polițe de asigurare cuprinzătoare, în cazul 
în care o poliță de asigurare acoperă 
diverse riscuri asigurabile corelate.

Or. en

Amendamentul 521
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) AEAPO elaborează, cel târziu până la 
31 decembrie [20XX], și actualizează 
periodic orientări pentru evaluarea și 
supravegherea practicilor de vânzare 
încrucișată, indicând, în speță, situațiile 
în care practicile de vânzare încrucișată 
nu respectă obligațiile prevăzute la 

eliminat
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articolele 16, 17 și 18 sau la prezentul 
articol alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 522
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) AEAPO elaborează, cel târziu până la 
31 decembrie [20XX], și actualizează 
periodic orientări pentru evaluarea și 
supravegherea practicilor de vânzare 
încrucișată, indicând, în speță, situațiile 
în care practicile de vânzare încrucișată 
nu respectă obligațiile prevăzute la 
articolele 16, 17 și 18 sau la prezentul 
articol alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 523
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) AEAPO elaborează, cel târziu până la 
31 decembrie [20XX], și actualizează 
periodic orientări pentru evaluarea și 
supravegherea practicilor de vânzare 
încrucișată, indicând, în speță, situațiile 
în care practicile de vânzare încrucișată 
nu respectă obligațiile prevăzute la 
articolele 16, 17 și 18 sau la prezentul 
articol alineatul (1).

eliminat
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Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu este în conformitate cu abordarea MiFID. Propunerea nu separă 
produsele de asigurare „de legare” de produsele „legate”. Formularea actuală ar genera 
consecințe nedorite. Cele mai multe produse de asigurare comune sunt, de fapt, combinate, de 
exemplu asigurare de călătorie cu asigurare pentru bagajele pierdute, acoperire pentru 
zborul pierdut etc. Interdicția din prezenta propunere ar putea conduce la interzicerea unor 
astfel de combinații. Amendamentul se bazează pe o propunere a unei instituții de 
supraveghere financiară.

Amendamentul 524
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) AEAPO elaborează, cel târziu până la 
31 decembrie [20XX], și actualizează 
periodic orientări pentru evaluarea și 
supravegherea practicilor de vânzare 
încrucișată, indicând, în speță, situațiile 
în care practicile de vânzare încrucișată 
nu respectă obligațiile prevăzute la 
articolele 16, 17 și 18 sau la prezentul 
articol alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 525
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) AEAPO elaborează, cel târziu până la 
31 decembrie [20XX], și actualizează 
periodic orientări pentru evaluarea și 
supravegherea practicilor de vânzare 
încrucișată, indicând, în speță, situațiile în 

(3) AEAPO, în cooperare cu Autoritatea 
Bancară Europeană și cu Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și 
piețe, prin intermediul Comitetului comun 
al autorităților europene de supraveghere
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care practicile de vânzare încrucișată nu 
respectă obligațiile prevăzute la articolele 
16, 17 și 18 sau la prezentul articol
alineatul (1).

elaborează până la […] și actualizează 
periodic orientări pentru evaluarea și 
supravegherea practicilor de vânzare 
încrucișată, indicând, în speță, situațiile în 
care practicile de vânzare încrucișată nu 
respectă obligațiile intermediarilor de 
asigurări și ale întreprinderilor de 
asigurare de a acționa în interesul 
clienților lor, astfel cum sunt prevăzute la 
articolele 16, 17 și 18 sau la alineatul (1) 
din prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 526
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) AEAPO elaborează, cel târziu până la 
31 decembrie [20XX], și actualizează 
periodic orientări pentru evaluarea și 
supravegherea practicilor de vânzare 
încrucișată, indicând, în speță, situațiile în 
care practicile de vânzare încrucișată nu 
respectă obligațiile prevăzute la 
articolele 16, 17 și 18 sau la prezentul 
articol alineatul (1).

(3) AEAPO elaborează, cel târziu până la 
31 decembrie [20XX], și actualizează 
periodic orientări pentru evaluarea și 
supravegherea practicilor de vânzare 
încrucișată și/sau de vânzare de pachete
indicând, în speță, situațiile în care 
practicile de vânzare încrucișată nu 
respectă obligațiile prevăzute la 
articolele 16, 17 și 18 sau la prezentul 
articol alineatul (1).

Or. fr

Amendamentul 527
Werner Langen

Propunere de directivă
Capitolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

CERINȚE SUPLIMENTARE ÎN (Nu privește versiunea în limba română.)
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MATERIE DE PROTECȚIA 
CONSUMATORULUI PRIVIND 
PRODUSELE DE ASIGURARE CU 
COMPONENTĂ INVESTIȚIONALĂ

Or. de

Amendamentul 528
Sari Essayah

Propunere de directivă
Capitolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

CERINȚE SUPLIMENTARE ÎN 
MATERIE DE PROTECȚIA 
CONSUMATORULUI PRIVIND 
PRODUSELE DE ASIGURARE CU 
COMPONENTĂ INVESTIȚIONALĂ

CERINȚE ÎN MATERIE DE 
PROTECȚIA CONSUMATORULUI 
PRIVIND PRODUSELE DE 
ASIGURARE CU COMPONENTĂ 
INVESTIȚIONALĂ

Or. en

Amendamentul 529
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Capitolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

CERINȚE SUPLIMENTARE ÎN 
MATERIE DE PROTECȚIA 
CONSUMATORULUI PRIVIND 
PRODUSELE DE ASIGURARE CU 
COMPONENTĂ INVESTIȚIONALĂ

CERINȚE ÎN MATERIE DE 
PROTECȚIA CONSUMATORULUI 
PRIVIND PRODUSELE DE 
ASIGURARE CU COMPONENTĂ 
INVESTIȚIONALĂ

Or. en

Amendamentul 530
Nils Torvalds
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Propunere de directivă
Capitolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

CERINȚE SUPLIMENTARE ÎN 
MATERIE DE PROTECȚIA 
CONSUMATORULUI PRIVIND 
PRODUSELE DE ASIGURARE CU 
COMPONENTĂ INVESTIȚIONALĂ

CERINȚE ÎN MATERIE DE 
PROTECȚIA CONSUMATORULUI 
PRIVIND PRODUSELE DE 
ASIGURARE CU COMPONENTĂ 
INVESTIȚIONALĂ

Or. en

Amendamentul 531
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Or. en

Amendamentul 532
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul capitol aplică cerințe 
suplimentare activității de intermediere de 
asigurări, în cazul în care aceste activități 
privesc vânzarea de produse de asigurare 
cu componentă investițională de către:

Prezentul capitol înlocuiește articolele 15-
18 din capitolul VI privind vânzarea de 
produse de asigurare cu componentă 
investițională de către:

Or. en



AM\926838RO.doc 85/169 PE504.393v01-00

RO

Amendamentul 533
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul capitol aplică cerințe 
suplimentare activității de intermediere de 
asigurări, în cazul în care aceste activități 
privesc vânzarea de produse de asigurare 
cu componentă investițională de către:

Prezentul capitol înlocuiește articolele 
15-18 din capitolul VI privind vânzarea de 
produse de asigurare cu componentă 
investițională de către:

Or. en

Amendamentul 534
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul capitol aplică cerințe 
suplimentare activității de intermediere de 
asigurări, în cazul în care aceste activități 
privesc vânzarea de produse de asigurare 
cu componentă investițională de către:

Prezentul capitol înlocuiește articolele 15, 
17 și 18 din capitolul VI în ceea ce 
privește intermedierea de asigurări, în 
cazul în care aceste activități privesc 
vânzarea de produse de asigurare cu 
componentă investițională de către:

Or. de

(Considerentul 42. Acestea sunt cerințe cumulative care clarifică diferența dintre produsele 
de asigurare și produsele de asigurare cu componentă investițională.)

Amendamentul 535
Nils Torvalds

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul capitol aplică cerințe Prezentul capitol aplică cerințe activității 
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suplimentare activității de intermediere de 
asigurări, în cazul în care aceste activități 
privesc vânzarea de produse de asigurare 
cu componentă investițională de către:

de intermediere de asigurări, în cazul în 
care aceste activități privesc vânzarea de 
produse de asigurare cu componentă 
investițională de către:

Or. en

Amendamentul 536
Nils Torvalds

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin urmare, acesta înlocuiește articolele 
15-18 din capitolul VI privind vânzarea 
acestor produse.

Or. en

Amendamentul 537
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele părți din capitolul VI nu se 
aplică intermediarilor de asigurări și 
întreprinderilor de asigurare care 
derulează activități de intermediere de 
asigurări în legătură cu produsele de 
asigurare cu componentă investițională:
(a) articolul 15;
(b) articolul 16 litera (a) punctele (i), (ii), 
(iii) și (iv);
(c) articolul 16 litera (b) punctele (i), (ii) 
și (iii);
(d) articolul 17 alineatul (1) literele (c), 
(d), (e), (f) și (g);
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(e) articolul 17 alineatele (2), (3), (4) și 
(5);
(f) articolul 18.

Or. en

Amendamentul 538
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 alineatele (1) și (2) se aplică, 
de asemenea, intermediarilor de asigurări 
și întreprinderilor de asigurare la 
realizarea unei intermedieri de asigurări 
în legătură cu toate produsele de 
asigurare.

Or. en

Amendamentul 539
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot continua să aplice sau 
să implementeze măsuri suplimentare 
legate de dispozițiile prezentului capitol, 
cu condiția ca aceste dispoziții să fie 
conforme cu dreptul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 540
Olle Schmidt
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Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEVMP și AEAPO conlucrează pentru a 
atinge un nivel cât mai ridicat posibil de 
consecvență a normelor de conduită 
profesională pentru produsele de investiții 
de retail care fac obiectul [directiva 
MiFID II] sau al prezentei directive prin 
intermediul standardelor tehnice adoptate 
de Comisie.

Or. en

Amendamentul 541
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
Articolul 23 alineatele (1) și (2) se aplică, 
de asemenea, intermediarilor de asigurări 
și întreprinderilor de asigurare la 
realizarea unei intermedieri de asigurări 
în legătură cu toate produsele.
Statele membre pot menține sau adopta 
dispoziții mai stricte cu privire la cerințele 
privind protecția clienților prevăzute 
la articolele 23, 24 și 25, cu condiția ca 
aceste dispoziții să fie conforme cu 
dreptul Uniunii. AEVMP și AEAPO ar 
trebui să conlucreze pentru a atinge un 
nivel cât mai ridicat posibil de 
consecvență a normelor de conduită 
profesională pentru produsele de investiții 
de retail care fac obiectul [directiva 
MiFID II] sau al prezentei directive pin 
intermediul unor orientări.

Or. en
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Amendamentul 542
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită ca intermediarii 
de asigurări și întreprinderile de asigurare 
să ia toate măsurile necesare pentru 
identificarea conflictelor de interese dintre 
ei, inclusiv managerii și angajații lor, 
intermediarii de asigurări legați sau orice 
altă persoană legată în mod direct sau 
indirect de ei printr-o relație de control și 
clienții lor, sau dintre un client și altul, care 
apar în cursul desfășurării activităților de 
intermediere de asigurări.

(1) Statele membre solicită ca intermediarii 
de asigurări și întreprinderile de asigurare 
care oferă produse de asigurare cu 
componentă investițională să ia toate 
măsurile necesare pentru identificarea 
conflictelor de interese dintre ei, inclusiv 
managerii și angajații lor, intermediarii de 
asigurări legați sau orice altă persoană 
legată în mod direct sau indirect de ei 
printr-o relație de control și clienții lor, sau 
dintre un client și altul, care apar în cursul
desfășurării activităților de intermediere de 
asigurări.

Or. de

Justificare

Capitolul VII se aplică numai produselor de asigurare cu componentă investițională.

Amendamentul 543
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 23, 
care să stabilească norme detaliate 
pentru:
– măsurile preconizate în mod rezonabil a 
fi adoptate pentru a identifica, a preveni, 
a gestiona și a face publice conflictele de 
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interes;
– criteriile adecvate pentru stabilirea 
tipurilor de conflicte de interes a căror 
existență poate afecta interesul clientului.

Or. en

Justificare

În prezent, asimetria informațiilor între clienți și intermediarii de asigurări și plățile de 
comisioane de către întreprinderile de asigurare către intermediari afectează în mod grav 
calitatea consultanței privind produsele de asigurare. Acest lucru împiedică o furnizare 
eficientă și orientată către mijloace a produselor către clienți. Totuși, având în vedere 
situația actuală a respectivei dezbateri politice europene și necesitatea unui cadru de 
reglementare coerent și eficient, o armonizare adecvată a IDM II cu MiFID reprezintă o 
abordare eficientă.

Amendamentul 544
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care măsurile luate de 
intermediarul de asigurări sau de 
întreprinderea de asigurare în conformitate 
cu articolele 15, 16 și 17 nu sunt suficiente 
pentru a garanta, cu o certitudine 
rezonabilă, că va fi evitat riscul de a aduce 
atingere intereselor clienților și 
potențialilor clienți care decurge din 
conflicte de interese, intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare 
trebuie să prezinte clientului în mod clar 
natura generală sau sursele conflictelor de 
interese înainte de a întreprinde acțiuni în 
numele clientului.

(2) Un intermediar de asigurări sau o 
întreprindere de asigurare menține și 
aplică dispoziții organizatorice și 
administrative eficiente, în vederea 
adoptării tuturor măsurilor rezonabile 
destinate să evite ca interesele clienților 
săi să fie afectate de conflictele de interes. 
În cazul în care măsurile luate de 
intermediarul de asigurări sau de 
întreprinderea de asigurare nu sunt 
suficiente pentru a garanta, cu o certitudine 
rezonabilă, că va fi evitat riscul de a aduce 
atingere intereselor clienților și 
potențialilor clienți care decurge din 
conflicte de interese, intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare 
prezintă clientului în mod clar natura 
generală sau sursele conflictelor de interese 
înainte de a întreprinde acțiuni în numele 
clientului.
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Or. en

Justificare

În prezent, asimetria informațiilor între clienți și intermediarii de asigurări și plățile de 
comisioane de către întreprinderile de asigurare către intermediari afectează în mod grav 
calitatea consultanței privind produsele de asigurare. Acest lucru împiedică o furnizare 
eficientă și orientată către mijloace a produselor către clienți. Totuși, având în vedere 
situația actuală a respectivei dezbateri politice europene și necesitatea unui cadru de 
reglementare coerent și eficient, o armonizare adecvată a IDM II cu MiFID reprezintă o 
abordare eficientă.

Amendamentul 545
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care măsurile luate de 
intermediarul de asigurări sau de 
întreprinderea de asigurare în conformitate 
cu articolele 15, 16 și 17 nu sunt suficiente 
pentru a garanta, cu o certitudine 
rezonabilă, că va fi evitat riscul de a aduce 
atingere intereselor clienților și 
potențialilor clienți care decurge din 
conflicte de interese, intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare 
trebuie să prezinte clientului în mod clar 
natura generală sau sursele conflictelor de 
interese înainte de a întreprinde acțiuni în 
numele clientului.

(2) Un intermediar de asigurări sau o 
întreprindere de asigurare menține și 
aplică dispoziții organizatorice și 
administrative eficiente, în vederea 
adoptării tuturor măsurilor rezonabile 
destinate să evite ca interesele clienților 
săi să fie afectate de conflictele de interes. 
În cazul în care măsurile luate de 
intermediarul de asigurări sau de 
întreprinderea de asigurare nu sunt 
suficiente pentru a garanta, cu o certitudine 
rezonabilă, că va fi evitat riscul de a aduce 
atingere intereselor clienților și 
potențialilor clienți care decurge din 
conflicte de interese, intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare 
prezintă clientului în mod clar natura 
generală și/sau sursele conflictelor de 
interese și măsurile luate pentru a 
diminua aceste riscuri pentru client.

Or. en
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Amendamentul 546
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care măsurile luate de 
intermediarul de asigurări sau de 
întreprinderea de asigurare în conformitate 
cu articolele 15, 16 și 17 nu sunt suficiente 
pentru a garanta, cu o certitudine 
rezonabilă, că va fi evitat riscul de a aduce 
atingere intereselor clienților și 
potențialilor clienți care decurge din 
conflicte de interese, intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare 
trebuie să prezinte clientului în mod clar 
natura generală sau sursele conflictelor de 
interese înainte de a întreprinde acțiuni în 
numele clientului.

(2) În cazul în care măsurile luate de 
intermediarul de asigurări sau de 
întreprinderea de asigurare care oferă 
produse de asigurare cu componentă 
investițională, în conformitate cu 
articolele 15, 16 și 17 nu sunt suficiente 
pentru a garanta, cu o certitudine 
rezonabilă, că va fi evitat riscul de a aduce 
atingere intereselor clienților și 
potențialilor clienți care decurge din 
conflicte de interese, intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare 
prezintă clientului în mod clar natura 
generală sau sursele conflictelor de interese 
înainte de a întreprinde acțiuni în numele 
clientului.

Or. de

Justificare

Capitolul VII se aplică numai produselor de asigurare cu componentă investițională.

Amendamentul 547
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Informarea trebuie:
(a) să fie efectuată pe un suport durabil; 
și
(b) să includă detalii suficiente, având în 
vedere natura clientului, pentru a-i 
permite acestuia să ia decizii în cunoștință 
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de cauză în ceea ce privește serviciul, în 
contextul în care apare conflictul de 
interes.

Or. en

Amendamentul 548
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Informarea trebuie: 
(a) să fie efectuată pe un suport durabil;
(b) să includă detalii suficiente, având în 
vedere natura clientului, pentru a-i 
permite acestuia să ia decizii în cunoștință 
de cauză în ceea ce privește serviciul, în 
contextul în care apare conflictul de 
interes.

Or. en

Justificare

Textul adăugat vizează conformitatea cu MiFID. Amendamentul se bazează pe o contribuție a 
Financial Service Authority (FSA) din Regatul Unit.

Amendamentul 549
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en
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Amendamentul 550
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca, atunci când 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări cu sau pentru clienți, un 
intermediar de asigurări sau o întreprindere 
de asigurări să acționeze cu onestitate, 
corectitudine și profesionalism, în interesul 
clienților și să respecte, în special, 
principiile stabilite la prezentul articol și la 
articolul 25.

(1) Statele membre impun ca, atunci când 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări cu sau pentru clienți, un 
intermediar de asigurări sau o întreprindere 
de asigurări să acționeze cu onestitate, 
corectitudine și profesionalism, în interesul 
clienților și să respecte, în special, 
principiile privind informarea clienților și 
evaluarea caracterului adecvat, stabilite la 
prezentul articol și la articolul 25.

Or. en

Justificare

Principiile generale pentru informarea clienților și evaluarea caracterului adecvat, prevăzute 
la articolele 24 și 25, ar trebui menținute.

Amendamentul 551
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca, atunci când 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări cu sau pentru clienți, un 
intermediar de asigurări sau o întreprindere 
de asigurări să acționeze cu onestitate, 
corectitudine și profesionalism, în interesul 
clienților și să respecte, în special, 
principiile stabilite la prezentul articol și la 
articolul 25.

(1) Statele membre impun obligația ca, 
atunci când desfășoară activități de 
intermediere de asigurări cu sau pentru 
clienți, un intermediar de asigurări sau o 
întreprindere de asigurări să acționeze cu 
onestitate, corectitudine și profesionalism, 
în interesul clienților și să respecte, în 
special, principiile stabilite la prezentul 
articol și la articolul 25.
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Justificare

Este vizată armonizarea între MiFID II și IMD II.

Amendamentul 552
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca, atunci când 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări cu sau pentru clienți, un 
intermediar de asigurări sau o întreprindere 
de asigurări să acționeze cu onestitate, 
corectitudine și profesionalism, în interesul 
clienților și să respecte, în special, 
principiile stabilite la prezentul articol și la 
articolul 25.

(1) Statele membre impun ca, atunci când 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări cu sau pentru clienți, un 
intermediar de asigurări sau o întreprindere 
de asigurări să acționeze întotdeauna cu 
onestitate, corectitudine și profesionalism, 
în interesul clienților și să respecte, în 
special, principiile stabilite la prezentul 
articol și la articolul 25.

Or. en

Amendamentul 553
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Punerea în aplicare a cerințelor de 
informare cuprinse la articolele 24 și 25 
ar trebui să fie proporțională, luând în 
considerare dacă consumatorul este sau 
nu un consumator profesionist astfel cum 
este specificat în anexă.

Or. en
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Amendamentul 554
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Punerea în aplicare a cerințelor de 
informare cuprinse la articolele 24 și 25 
ar trebui să fie proporțională, luând în 
considerare dacă consumatorul este sau 
nu un consumator profesionist astfel cum 
este specificat în anexă.

Or. en

Justificare

Alineatul suplimentar vizează alinierea textului la abordarea actuală din MiFID II. 
Amendamentul se bazează pe o contribuție a Financial Service Authority (FSA) din Regatul 
Unit.

Amendamentul 555
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 556
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Clienților sau clienților potențiali 
trebuie să li se furnizeze informații 
adecvate cu privire la:

(3) Clienților sau clienților potențiali care 
solicită produse de asigurare cu 
componentă investițională le sunt 
furnizate informații adecvate cu privire la:

Or. de

Justificare

Capitolul VII se aplică numai produselor de asigurare cu componentă investițională.

Amendamentul 557
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare și serviciile 
sale. Atunci când se oferă consultanță, 
informațiile trebuie să precizeze dacă 
serviciile de consultanță sunt furnizate în 
mod independent și dacă se bazează pe o 
analiză mai amplă sau mai restrânsă a 
pieței și trebuie să indice dacă 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare va furniza 
clientului o evaluare continuă a adecvării 
produsului de asigurare recomandat 
clientului;

(a) intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare și serviciile 
sale;

Or. en
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Amendamentul 558
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare și serviciile
sale. Atunci când se oferă consultanță, 
informațiile trebuie să precizeze dacă 
serviciile de consultanță sunt furnizate în 
mod independent și dacă se bazează pe o 
analiză mai amplă sau mai restrânsă a 
pieței și trebuie să indice dacă 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare va furniza 
clientului o evaluare continuă a adecvării 
produsului de asigurare recomandat 
clientului;

(a) intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare și serviciile 
sale. Atunci când se oferă consultanță în 
materie de investiții, informațiile 
precizează în avans baza pe care
consultanța este furnizată, inclusiv dacă 
se bazează pe o analiză mai amplă sau mai 
restrânsă a pieței și indică dacă 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare va furniza sau 
nu clientului o evaluare periodică a 
adecvării produsului de asigurare cu 
componentă investițională recomandat 
clientului și va informa clientul cu privire 
la costul total al tranzacției de investiții 
exprimat într-o singură valoare monetară 
ce include atât onorariile plătite direct de 
client intermediarului de asigurări sau 
întreprinderii de asigurare, cât și orice 
stimulente plătite de un terț. Aceste 
informații trebuie să fie furnizate 
clientului înaintea acordării consultanței 
în materie de investiții.

Or. en

Amendamentul 559
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare și serviciile 
sale. Atunci când se oferă consultanță,
informațiile trebuie să precizeze dacă 

(a) intermediarul de asigurări și serviciile 
sale. Informațiile precizează dacă serviciile 
de consultanță sunt furnizate în mod 
independent și dacă se bazează pe o analiză 
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serviciile de consultanță sunt furnizate în 
mod independent și dacă se bazează pe o 
analiză mai amplă sau mai restrânsă a 
pieței și trebuie să indice dacă 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare va furniza 
clientului o evaluare continuă a adecvării 
produsului de asigurare recomandat 
clientului;

mai amplă sau mai restrânsă a pieței și 
indică dacă intermediarul de asigurări va 
furniza clientului o evaluare continuă a 
adecvării produsului de asigurare 
recomandat clientului;

Or. en

Amendamentul 560
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare și serviciile 
sale. Atunci când se oferă consultanță,
informațiile trebuie să precizeze dacă 
serviciile de consultanță sunt furnizate în 
mod independent și dacă se bazează pe o 
analiză mai amplă sau mai restrânsă a 
pieței și trebuie să indice dacă 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare va furniza 
clientului o evaluare continuă a adecvării 
produsului de asigurare recomandat 
clientului;

(a) intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare și serviciile 
sale. Informațiile precizează dacă aceasta 
este furnizată în mod independent și dacă 
se bazează pe o analiză mai amplă sau mai 
restrânsă a pieței și indică dacă 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare va furniza 
clientului o evaluare continuă a adecvării 
produsului de asigurare recomandat 
clientului;

Or. fr

Amendamentul 561
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare și serviciile 
sale. Atunci când se oferă consultanță, 
informațiile trebuie să precizeze dacă 
serviciile de consultanță sunt furnizate în 
mod independent și dacă se bazează pe o 
analiză mai amplă sau mai restrânsă a 
pieței și trebuie să indice dacă 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare va furniza 
clientului o evaluare continuă a adecvării 
produsului de asigurare recomandat 
clientului;

(a) intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare și serviciile 
sale. Atunci când se oferă consultanță, 
informațiile precizează dacă serviciile de 
consultanță se bazează pe o analiză mai 
amplă sau mai restrânsă a pieței și indică
dacă intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare va furniza 
clientului o evaluare periodică a adecvării 
produsului de asigurare recomandat 
clientului;

Or. de

[consecvent cu cerințele prevăzute la articolul 16 litera (a) punctele (ii) și (v) și la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c)]

Justificare

Evaluările periodice au sens și pot fi efectuate la intervale stabilite în prealabil. Nu este clar 
ce anume înseamnă în practică „evaluare continuă” (în fiecare zi, în fiecare oră, fiecare 
minut?).

Amendamentul 562
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare și serviciile 
sale. Atunci când se oferă consultanță, 
informațiile trebuie să precizeze dacă 
serviciile de consultanță sunt furnizate în 
mod independent și dacă se bazează pe o 
analiză mai amplă sau mai restrânsă a 
pieței și trebuie să indice dacă 
intermediarul de asigurări sau 

(a) intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare și serviciile 
sale. Atunci când se oferă consultanță, 
informațiile precizează dacă serviciile de 
consultanță sunt furnizate în mod 
independent și dacă se bazează pe o analiză 
mai amplă sau mai restrânsă a pieței și 
indică diferitele tipuri de instrumente;
informațiile indică dacă intermediarul de 
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întreprinderea de asigurare va furniza 
clientului o evaluare continuă a adecvării 
produsului de asigurare recomandat 
clientului;

asigurări sau întreprinderea de asigurare va 
furniza clientului o evaluare periodică a 
adecvării produsului de asigurare 
recomandat clientului;

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează conformitatea cu MiFID II.

Amendamentul 563
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsele de asigurare și strategiile de 
investiții propuse. Acestea ar trebui să 
includă orientări și avertizări adecvate 
privind riscurile inerente investiției în 
produsele respective sau unor strategii de 
investiții specifice; și

(b) dacă consultanța este furnizată în mod 
independent pe baza unei analize 
imparțiale pe piață sau pe baza unei 
analize a produselor oferite de o 
întreprindere de asigurare. Informațiile 
precizează dacă intermediarul de 
asigurare sau întreprinderea de asigurare 
îi va asigura clientului evaluarea 
continuă a adecvării produsului de 
asigurări recomandat clientului;

Or. en

Amendamentul 564
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) costurile și cheltuielile aferente. (c) produsele de asigurare, ținând seama 
totodată de complexitatea produsului de 
asigurări și de tipul clientului (dacă este 
consumator sau nu). Acestea ar trebui să 
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includă orientări și avertizări adecvate cu 
privire la riscurile inerente investiției în 
produsele respective.

Or. en

Amendamentul 565
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) costurile și cheltuielile aferente. (c) costurile, inclusiv remunerația 
intermediarului, și cheltuielile aferente, 
inclusiv taxele separate pentru 
consultanță și costul produsului, în cazul 
în care se oferă consultanță.

Or. en

Justificare

Consultanța ar trebui să fie un serviciu cu taxe separate de costul produsului, astfel încât 
clienții să poată face comparații semnificative.

Amendamentul 566
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) costurile și cheltuielile aferente. (c) costurile și cheltuielile aferente, 
inclusiv prima de asigurare netă.

Or. de

Amendamentul 567
Pervenche Berès
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Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) costurile și cheltuielile aferente. (c) costurile aferente produsului de 
investiții în cazul în care persoana în 
cauză are rol de intermediar.

Or. en

Amendamentul 568
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) costurile și cheltuielile aferente. (c) toate costurile și orice cheltuieli
aferente.

Or. en

Justificare

În prezent, asimetria informațiilor între clienți și intermediarii de asigurări și plățile de 
comisioane de către întreprinderile de asigurare către intermediari afectează în mod grav 
calitatea consultanței privind produsele de asigurare. Acest lucru împiedică o furnizare 
eficientă și orientată către mijloace a produselor către clienți. Totuși, având în vedere 
situația actuală a respectivei dezbateri politice europene și necesitatea unui cadru de 
reglementare coerent și eficient, o armonizare adecvată a IDM II cu MiFID reprezintă o 
abordare eficientă.

Amendamentul 569
Pervenche Berès

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) comisioanele, retrocesiunile sau alte 
beneficii legate de tranzacția în cauză, 
plătite de creatorul produsului sau de un 
terț, astfel cum se prevede în 
Directiva 2004/39/CE și în 
Directiva 2002/92/CE.

Or. en

Amendamentul 570
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile menționate la prezentul 
articol trebuie furnizate într-o formă ușor 
de înțeles, în așa fel încât clienții sau 
clienții potențiali să fie în mod rezonabil în 
măsură să înțeleagă natura și riscurile 
produsului de asigurare specific care le este 
oferit și, prin urmare, să ia decizii de 
investiții în cunoștință de cauză. Aceste 
informații pot fi furnizate într-un format 
standardizat.

(4) Informațiile menționate la prezentul 
articol ar trebui furnizate într-o formă ușor 
de înțeles, în așa fel încât clienții sau 
clienții potențiali să fie în mod rezonabil în 
măsură să înțeleagă natura și riscurile 
produsului de asigurare specific care le este 
oferit și, prin urmare, să ia decizii de 
investiții în cunoștință de cauză. Aceste 
informații pot fi furnizate într-un format 
standardizat într-un document cu 
informații-cheie. Documentul cu 
informații-cheie este completat cu un 
document cu servicii-cheie realizat de 
persoana care vinde produsul de 
asigurare ce reflectă serviciile furnizate 
investitorului de retail.
Persoana care vinde un produs de 
asigurare cu componentă investițională 
clienților de retail le furnizează acestora 
un document cu informații-cheie și un 
document cu servicii-cheie în timp util, 
înaintea încheierii unei tranzacții legate 
de produsul de asigurare cu componentă 
investițională. În cazul în care produsul 
de asigurare cu componentă 
investițională este recomandat unui client, 
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documentul cu informații-cheie și 
documentul cu servicii-cheie sunt puse la 
dispoziția clientului fără întârziere.

Or. en

Amendamentul 571
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile menționate la prezentul 
articol trebuie furnizate într-o formă ușor 
de înțeles, în așa fel încât clienții sau 
clienții potențiali să fie în mod rezonabil în 
măsură să înțeleagă natura și riscurile 
produsului de asigurare specific care le este 
oferit și, prin urmare, să ia decizii de 
investiții în cunoștință de cauză. Aceste 
informații pot fi furnizate într-un format
standardizat.

(4) Informațiile menționate la prezentul 
articol sunt furnizate într-o formă ușor de 
înțeles și clară, în așa fel încât clienții sau 
clienții potențiali să fie în mod rezonabil în 
măsură să înțeleagă natura și riscurile 
produsului de asigurare specific care le este 
oferit și, prin urmare, să ia decizii de 
investiții în cunoștință de cauză. Aceste 
informații sunt furnizate într-un document 
cu informații-cheie standardizat.

Or. de

Amendamentul 572
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile menționate la prezentul 
articol trebuie furnizate într-o formă ușor 
de înțeles, în așa fel încât clienții sau 
clienții potențiali să fie în mod rezonabil în 
măsură să înțeleagă natura și riscurile 
produsului de asigurare specific care le este 
oferit și, prin urmare, să ia decizii de 
investiții în cunoștință de cauză. Aceste 
informații pot fi furnizate într-un format 

(4) Informațiile menționate la prezentul 
articol ar trebui furnizate într-o formă ușor 
de înțeles, în așa fel încât clienții sau 
clienții potențiali să fie în mod rezonabil în 
măsură să înțeleagă natura și riscurile 
produsului de asigurare specific care le este 
oferit și, prin urmare, să ia decizii de 
investiții în cunoștință de cauză. Aceste 
informații sunt furnizate într-un format 
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standardizat. standardizat.

Or. en

Amendamentul 573
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile menționate la prezentul 
articol trebuie furnizate într-o formă ușor 
de înțeles, în așa fel încât clienții sau 
clienții potențiali să fie în mod rezonabil în 
măsură să înțeleagă natura și riscurile 
produsului de asigurare specific care le 
este oferit și, prin urmare, să ia decizii de 
investiții în cunoștință de cauză. Aceste 
informații pot fi furnizate într-un format 
standardizat.

(4) Informațiile menționate la prezentul 
articol ar trebui furnizate într-o formă ușor 
de înțeles, în așa fel încât clienții sau 
clienții potențiali să fie în mod rezonabil în 
măsură să înțeleagă natura și riscurile 
tipului de asigurare specific care le este 
oferit și, prin urmare, să ia decizii de 
investiții în cunoștință de cauză. Aceste 
informații pot fi furnizate într-un format 
standardizat.

Or. de

[consecvent cu cerințele articolului 18 alineatul (4)]

Justificare

Pentru conformitatea formulării cu MiFID.

Amendamentul 574
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare informează 
clientul că îi furnizează consultanță în 
materie de asigurări în mod independent,
intermediarul de asigurări sau 

(5) Atunci când intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare informează 
clientul că îi furnizează consultanță în mod 
independent, informațiile corespunzătoare 
menționate la alineatul (3) includ 
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întreprinderea de asigurare: următoarele informații care sunt
furnizate înainte de consultanța în 
materie de asigurări:
(a) gama de produse de asigurare pe baza 
căreia se va baza recomandarea și, în 
special, dacă gama este limitată la 
produsele de asigurare emise sau 
furnizate de entități care au legături 
strânse cu intermediarul care reprezintă 
clientul;
(b) dacă clientul plătește un onorariu 
pentru consultanță;
(c) dacă intermediarul de asigurare 
primește vreun onorariu sau comision din 
partea unor terți în legătură cu contractul 
de asigurare.
(5a) În afară de aceasta, statele membre 
pot interzice sau restricționa suplimentar 
oferirea sau acceptarea de taxe, 
comisioane ori beneficii nepecuniare de la 
terți în legătură cu furnizarea 
consultanței în materie de asigurări. 
Măsurile respective pot prevedea obligația 
ca taxele, comisioanele sau beneficiile 
nepecuniare în cauză să îi fie returnate 
clientului sau deduse din onorariul plătit 
de client.
În plus, statele membre pot să solicite ca, 
în cazul în care un intermediar 
informează clientul că serviciul de 
consultanță este prestat în mod 
independent, intermediarul să evalueze un 
număr suficient de mare de produse de 
asigurare disponibile pe piață, care sunt 
suficient de diversificate în ceea ce 
privește tipul și emitenții acestora sau 
furnizorii de produse, pentru a se asigura 
că obiectivele clientului pot fi atinse în 
mod adecvat și nu sunt limitate la 
produsele de asigurare emise sau 
furnizate de entitățile care au legături 
strânse cu intermediarul.

Or. en
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Amendamentul 575
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare
informează clientul că îi furnizează 
consultanță în materie de asigurări în mod 
independent, intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare:

(5) Atunci când intermediarul de asigurări 
informează clientul că îi furnizează 
consultanță în mod independent, 
informațiile corespunzătoare menționate 
la alineatul (3) includ următoarele 
informații care sunt furnizate înainte de 
consultanța în materie de asigurări:

Or. en

Amendamentul 576
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare
informează clientul că îi furnizează 
consultanță în materie de asigurări în mod 
independent, intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare:

(5) Atunci când intermediarul de asigurări 
informează clientul că îi furnizează 
consultanță în materie de asigurări în mod 
independent, intermediarul de asigurări:

Or. en

Amendamentul 577
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare informează 
clientul că îi furnizează consultanță în 
materie de asigurări în mod independent, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare:

(5) Statele membre solicită ca, atunci când 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare informează 
clientul că îi furnizează consultanță în 
materie de asigurări în mod independent, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare să informeze 
clientul cu privire la natura remunerației 
primite în legătură cu respectivul contract 
de asigurare:

Or. en

Justificare

Există riscul unui conflict de interese și al unui prejudiciu adus intereselor clientului în cazul 
în care consultanții vând produse PRIP. Pentru aceste produse ar trebui să se impună 
obligația comunicării valorii comisionului.

Amendamentul 578
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evaluează un număr suficient de mare 
de produse de asigurare disponibile pe 
piață. Produsele de asigurare trebuie să 
fie diversificate în funcție de tip și de 
emitenții sau de furnizorii de produse și 
nu trebuie să se limiteze la produsele de 
asigurare emise sau furnizate de entități 
care au legături strânse cu intermediarul 
de asigurări sau întreprinderea de 
asigurare; precum și

eliminat

Or. en
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Amendamentul 579
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evaluează un număr suficient de mare 
de produse de asigurare disponibile pe 
piață. Produsele de asigurare trebuie să fie 
diversificate în funcție de tip și de emitenții 
sau de furnizorii de produse și nu trebuie
să se limiteze la produsele de asigurare 
emise sau furnizate de entități care au 
legături strânse cu intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare; și

(a) efectuează o analiză amplă a pieței 
relevante, pentru a-i putea recomanda, 
potrivit unor criterii profesionale, 
contractul de asigurare care ar răspunde 
cel mai bine nevoilor clientului. Produsele 
de asigurare ar trebui să fie diversificate în 
funcție de tip și de emitenții sau de 
furnizorii de produse și nu ar trebui să se 
limiteze la produsele de asigurare emise 
sau furnizate de entități care au legături 
strânse cu intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare; și

Or. de

Amendamentul 580
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evaluează un număr suficient de mare 
de produse de asigurare disponibile pe 
piață. Produsele de asigurare trebuie să 
fie diversificate în funcție de tip și de 
emitenții sau de furnizorii de produse și 
nu trebuie să se limiteze la produsele de 
asigurare emise sau furnizate de entități 
care au legături strânse cu intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare; 
și

(a) gama de produse de asigurare pe baza 
căreia se va baza recomandarea și, în 
special, dacă gama este limitată la 
produsele de asigurare emise sau furnizate 
de entități care au legături strânse cu 
intermediarul care reprezintă clientul; și

Or. en
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Amendamentul 581
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evaluează un număr suficient de mare 
de produse de asigurare disponibile pe 
piață. Produsele de asigurare trebuie să 
fie diversificate în funcție de tip și de 
emitenții sau de furnizorii de produse și nu 
trebuie să se limiteze la produsele de 
asigurare emise sau furnizate de entități 
care au legături strânse cu intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare; și

(a) un număr suficient de mare de produse 
de asigurare disponibile pe piață care sunt 
suficient de diversificate în funcție de tip și 
de emitenții sau de furnizorii de produse 
pentru a asigura că nevoile clientului de 
produse de asigurare cu componentă 
investițională pot fi satisfăcute în mod 
adecvat, și care nu sunt limitate la 
produsele de asigurare emise sau furnizate 
de entități care au legături strânse cu 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare;

Or. en

Amendamentul 582
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evaluează un număr suficient de mare
de produse de asigurare disponibile pe
piață. Produsele de asigurare trebuie să fie 
diversificate în funcție de tip și de emitenții 
sau de furnizorii de produse și nu trebuie
să se limiteze la produsele de asigurare 
emise sau furnizate de entități care au 
legături strânse cu intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare; și

(a) evaluează o gamă de produse de 
asigurare disponibile pe piață. Produsele de 
asigurare ar trebui să fie suficient de 
diversificate în funcție de tip și de emitenții 
sau de furnizorii de produse și nu ar trebui
să se limiteze la produsele de asigurare 
emise sau furnizate de entități care au 
legături strânse cu intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare; și

Or. en
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Amendamentul 583
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evaluează un număr suficient de mare
de produse de asigurare disponibile pe 
piață. Produsele de asigurare trebuie să fie 
diversificate în funcție de tip și de emitenții 
sau de furnizorii de produse și nu trebuie
să se limiteze la produsele de asigurare 
emise sau furnizate de entități care au 
legături strânse cu intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare; și

(a) evaluează o gamă de produse de 
asigurare disponibile pe piață. Produsele de 
asigurare ar trebui să fie diversificate în 
funcție de tip și de emitenții sau de 
furnizorii de produse și nu ar trebui să se 
limiteze la produsele de asigurare emise 
sau furnizate de entități care au legături 
strânse cu intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare; și

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează alinierea IMD II cu MiFID II și se bazează pe o contribuție a 
Financial Service Authority (FSA) din Regatul Unit.

Amendamentul 584
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) evaluează un număr suficient de mare 
de produse de asigurare disponibile pe 
piață. Produsele de asigurare trebuie să fie 
diversificate în funcție de tip și de emitenții 
sau de furnizorii de produse și nu trebuie
să se limiteze la produsele de asigurare 
emise sau furnizate de entități care au 
legături strânse cu intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare; 
și

(a) evaluează un număr suficient de mare 
de produse de asigurare disponibile pe 
piață. Produsele de asigurare ar trebui să 
fie diversificate în funcție de tip și de 
emitenții sau de furnizorii de produse și nu 
ar trebui să se limiteze la produsele de 
asigurare emise sau furnizate de entități 
care au legături strânse cu intermediarul de 
asigurări; și

Or. en
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Amendamentul 585
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acordă clientului consultanță în mod 
complet și nepărtinitor;

Or. de

Amendamentul 586
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) natura remunerației primite în 
legătură cu contractul de asigurare și, în 
cazul în care este în legătură cu un 
contract de asigurare cu componentă 
investițională, dacă aceasta funcționează:
(i) pe baza unui onorariu, și anume 
remunerația plătită direct de client; sau
(ii) pe baza unui comision de orice fel, 
inclus în prima de asigurare; sau
(iii) pe baza unei combinații între 
punctele (i) și (ii);

Or. en

Amendamentul 587
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera ab (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) dacă intermediarul va primi un 
onorariu sau un comision de orice fel, 
valoarea totală a remunerației pentru 
produsele de asigurare cu componentă 
investițională oferite ori avute în vedere 
sau, în cazul în care valoarea exactă nu 
poate fi prezentată, baza de calcul a 
onorariului, a comisionului sau a 
combinației dintre ele. Onorariul sau 
comisionul pentru consultanță și 
onorariul sau comisionul pentru produs 
ar trebui prezentate ca sume sau calcule 
separate.

Or. en

Amendamentul 588
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) dacă valoarea comisionului se 
bazează pe atingerea obiectivelor sau a 
pragurilor convenite referitoare la 
contractele aduse de intermediar unui 
asigurător, obiectivele sau pragurile, 
precum și sumele de primit la realizarea 
acestora.

Or. en

Amendamentul 589
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu acceptă sau nu primește onorarii, 
comisioane sau orice alte beneficii bănești 
plătite sau acordate de o terță parte sau de 
o persoană care acționează în numele 
unei terțe părți pentru furnizarea 
serviciului către clienți.

eliminat

Or. en

Justificare

Este împotriva introducerii unei interdicții privind orice tip de stimulente atunci când sunt 
oferite servicii de consultanță în investiții în mod independent.

Amendamentul 590
Louis Michel

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu acceptă sau nu primește onorarii, 
comisioane sau orice alte beneficii bănești 
plătite sau acordate de o terță parte sau de 
o persoană care acționează în numele 
unei terțe părți pentru furnizarea 
serviciului către clienți.

eliminat

Or. en

Amendamentul 591
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu acceptă sau nu primește onorarii, 
comisioane sau orice alte beneficii bănești 

eliminat
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plătite sau acordate de o terță parte sau de 
o persoană care acționează în numele 
unei terțe părți pentru furnizarea 
serviciului către clienți.

Or. en

Amendamentul 592
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu acceptă sau nu primește onorarii, 
comisioane sau orice alte beneficii bănești 
plătite sau acordate de o terță parte sau de 
o persoană care acționează în numele 
unei terțe părți pentru furnizarea 
serviciului către clienți.

(b) dacă clientul plătește un onorariu 
pentru consultanță.

Or. en

Amendamentul 593
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu acceptă sau nu primește onorarii, 
comisioane sau orice alte beneficii bănești 
plătite sau acordate de o terță parte sau de 
o persoană care acționează în numele unei 
terțe părți pentru furnizarea serviciului 
către clienți.

(b) nu acceptă sau nu primește niciun 
beneficiu monetar de niciun fel, nici 
onorarii sau comisioane plătite sau 
acordate de un terț sau de o persoană care 
acționează în numele unui terț pentru 
furnizarea serviciului către clienți în mod 
independent.

Or. en
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Amendamentul 594
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu acceptă sau nu primește onorarii, 
comisioane sau orice alte beneficii bănești 
plătite sau acordate de o terță parte sau de 
o persoană care acționează în numele unei 
terțe părți pentru furnizarea serviciului 
către clienți.

(b) nu acceptă sau nu reține onorarii, 
comisioane sau orice alte beneficii bănești 
plătite sau acordate de un terț sau de o 
persoană care acționează în numele unui 
terț pentru furnizarea serviciului către 
clienți. Beneficiile nepecuniare minore 
care pot îmbunătăți calitatea serviciului 
furnizat unui client și care, prin 
dimensiunea și natura lor, nu pot fi
considerate ca fiind în măsură să afecteze 
respectarea datoriei societății de investiții 
de a acționa în interesul clientului, și care 
sunt comunicate în mod clar nu intră sub 
incidența prezentei dispoziții.

Or. en

Amendamentul 595
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu acceptă sau nu primește onorarii, 
comisioane sau orice alte beneficii bănești
plătite sau acordate de o terță parte sau de 
o persoană care acționează în numele unei 
terțe părți pentru furnizarea serviciului 
către clienți.

(b) atunci când un intermediar de 
asigurări sau o întreprindere de asigurare 
informează clientul că îi oferă 
consultanță în materie de investiții în mod 
independent, intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare nu 
acceptă sau nu primește onorarii, 
comisioane sau orice alte beneficii 
pecuniare sau nepecuniare, directe sau 
indirecte, plătite sau acordate de un terț
sau de o persoană care acționează în 
numele unui terț pentru furnizarea 
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serviciului către clienți.

Or. en

Justificare

Acest amendament se bazează pe o propunere a Asociației de asigurări din Danemarca. 
Interzicerea comisioanelor împiedică tranzacțiile economice între întreprinderile de asigurări 
și de pensii și brokerii de asigurări și, astfel, îi arată mai clar clientului cât de mult plătește și 
cui. Experiența Asociației de asigurări din Danemarca arată faptul că interzicerea 
comisioanelor a sporit transparența pe piața daneză și, prin urmare, a îmbunătățit nivelul 
concurenței, ceea ce a condus la îmbunătățirea produselor și la scăderea costurilor pentru 
clienți. Amendamentul vizează conformitatea cu MiFID II.

Amendamentul 596
Peter Simon, Udo Bullmann

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu acceptă sau nu primește onorarii, 
comisioane sau orice alte beneficii bănești 
plătite sau acordate de o terță parte sau de 
o persoană care acționează în numele unei 
terțe părți pentru furnizarea serviciului 
către clienți.

(b) nu acceptă sau nu primește onorarii, 
comisioane sau orice alte beneficii bănești, 
beneficii în echivalent pecuniar sau alte 
stimulente, plătite sau acordate de un terț
sau de o persoană care acționează în 
numele unui terț pentru furnizarea 
serviciului către clienți.

Or. de

Amendamentul 597
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) nu acceptă sau nu primește onorarii, 
comisioane sau orice alte beneficii bănești
plătite sau acordate de o terță parte sau de 

(b) nu acceptă și nu reține onorarii, 
comisioane sau orice alte beneficii 
pecuniare plătite sau acordate de un terț
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o persoană care acționează în numele unei 
terțe părți pentru furnizarea serviciului 
către clienți.

sau de o persoană care acționează în 
numele unui terț pentru furnizarea 
serviciului către clienți.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează alinierea IMD II cu MiFID II și se bazează pe o contribuție a 
Financial Service Authority (FSA) din Regatul Unit.

Amendamentul 598
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) un intermediar de asigurări sau o 
întreprindere de asigurare poate primi 
remunerație numai din partea clientului 
său. 

Or. fr

Justificare

Consistență cu ceea ce ar trebui adoptat în MIF 2. 

Amendamentul 599
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă intermediarul de asigurare 
primește vreun onorariu sau comision din 
partea unor terți în legătură cu contractul 
de asigurare.

Or. en
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Amendamentul 600
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre se asigură că modul 
în care o întreprindere de asigurare sau 
un intermediar de asigurări își 
remunerează personalul sau agenții legați 
nu împiedică respectarea obligației sale de 
a acționa în interesul clienților. Statele 
membre se asigură că, în cazul în care 
personalul comercializează sau vinde 
clienților de retail produse de asigurare 
sau le oferă consultanță cu privire la 
acestea, structurile de remunerare 
implicate nu prejudiciază abilitatea 
acestora de a oferi o recomandare 
obiectivă, după caz, sau de a oferi 
informații într-un mod corect, clar și 
neînșelător, în conformitate cu 
alineatul (2), și nu generează în niciun fel 
conflicte de interese.
În special, statele membre se asigură că:
(a) remunerația nu depinde în mare 
măsură de țintele de vânzări sau de 
profitabilitatea anumitor produse;
(b) remunerația sau alte elemente, 
inclusiv evaluarea performanței, nu oferă 
stimulente pentru ca personalul să nu 
acționeze în interesul clientului 
intermediarului.

Or. en

Amendamentul 601
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Se consideră că un intermediar de 
asigurare furnizează consultanță în mod 
independent doar dacă intermediarul a 
declarat acest lucru în informațiile sale 
către client.

Or. en

Justificare

Acest alineat se adaugă pentru a clarifica faptul că nu se consideră în mod implicit că 
intermediarii „nelegați” furnizează consultanță în mod independent.

Amendamentul 602
Sławomir Nitras

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 33 privind măsurile de garantare 
a faptului că intermediarii de asigurări și 
întreprinderile de asigurare respectă 
principiile prevăzute la prezentul articol 
atunci când desfășoară activități de 
intermediere de asigurări cu clienții lor. 
Aceste acte delegate specifică:

(6) În afară de aceasta, statele membre 
pot interzice sau restricționa suplimentar 
oferirea sau acceptarea de taxe, 
comisioane ori beneficii nepecuniare de la 
terți în legătură cu furnizarea 
consultanței în materie de asigurări.

Or. en

Amendamentul 603
Sławomir Nitras

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) natura serviciului sau a serviciilor 
oferite sau furnizate clientului sau 
clientului potențial, ținând seama de tipul, 
obiectul, amploarea și frecvența 
tranzacțiilor; și

eliminat

Or. en

Amendamentul 604
Sławomir Nitras

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) natura produselor oferite sau avute în 
vedere, inclusiv a diferitelor tipuri de 
produse de asigurare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 605
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) tipul de client sau de client potențial 
(client obișnuit sau profesional) și 
clasificarea acestora ca și contrapartide 
eligibile.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează conformitatea cu MiFID II.
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Amendamentul 606
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În anumite situații și după 
consultarea părților interesate relevante, 
statele membre pot să interzică sau să 
restricționeze suplimentar oferirea sau 
acceptarea de taxe, comisioane ori 
beneficii nepecuniare în legătură cu 
furnizarea de consultanță privind 
produsele de asigurare cu componentă 
investițională, cu condiția ca statul 
membru să sprijine condiții echitabile de 
concurență între toate canalele de 
distribuție și să nu denatureze 
concurența. Măsurile respective pot 
prevedea obligația ca taxele, comisioanele 
sau beneficiile nepecuniare în cauză să îi 
fie returnate clientului sau deduse din 
onorariul plătit de client.

Or. en

Amendamentul 607
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [...] eliminat

Or. en

Amendamentul 608
Jean-Paul Gauzès
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Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când oferă consultanță,
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare obține 
informațiile necesare privind cunoștințele 
și experiența clientului sau a clientului 
potențial în domeniul relevant pentru tipul 
respectiv de produs sau serviciu, precum și 
în ceea ce privește situația financiară și 
obiectivele investiționale ale clientului sau 
clientului potențial, pe baza cărora 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare trebuie să 
recomande produse de asigurare 
corespunzătoare pentru client sau 
potențialul client.

(1) Intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare obține 
informațiile necesare privind cunoștințele 
și experiența clientului sau a clientului 
potențial în domeniul relevant pentru tipul 
respectiv de produs sau serviciu, precum și 
în ceea ce privește situația financiară și 
obiectivele investiționale ale clientului sau 
clientului potențial, pe baza cărora 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare ar trebui să 
recomande produse de asigurare 
corespunzătoare pentru client sau 
potențialul client.

Or. fr

Amendamentul 609
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când oferă consultanță, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare obține 
informațiile necesare privind cunoștințele 
și experiența clientului sau a clientului 
potențial în domeniul relevant pentru tipul 
respectiv de produs sau serviciu, precum și 
în ceea ce privește situația financiară și 
obiectivele investiționale ale clientului sau 
clientului potențial, pe baza cărora
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare trebuie să 
recomande produse de asigurare 

(1) Atunci când oferă consultanță, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare obține 
informațiile necesare privind cunoștințele, 
nevoile și experiența clientului sau a 
clientului potențial în domeniul relevant 
pentru tipul respectiv de produs sau 
serviciu, precum și în ceea ce privește 
situația financiară și obiectivele 
investiționale ale clientului sau clientului 
potențial; pe baza evaluării intermediarul 
de asigurări sau întreprinderea de asigurare 
ar trebui să recomande produse de 
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corespunzătoare pentru client sau 
potențialul client.

asigurare în interesul clientului sau al
potențialului client.

Or. en

Justificare

În prezent, asimetria informațiilor între clienți și intermediarii de asigurări și plățile de 
comisioane de către întreprinderile de asigurare către intermediari afectează în mod grav 
calitatea consultanței privind produsele de asigurare. Acest lucru împiedică o furnizare 
eficientă și orientată către mijloace a produselor către clienți. Totuși, având în vedere 
situația actuală a respectivei dezbateri politice europene și necesitatea unui cadru de 
reglementare coerent și eficient, o armonizare adecvată a IDM II cu MiFID reprezintă o 
abordare eficientă.

Amendamentul 610
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că 
intermediarii de asigurări și 
întreprinderile de asigurare, atunci când 
prestează servicii de intermediere de 
asigurări fără a acorda consultanță, cer 
clientului sau potențialului client să 
furnizeze informații privind cunoștințele 
și experiența clientului sau a clientului 
potențial în domeniul de investiții relevant 
pentru tipul respectiv de produs sau 
serviciu oferit sau solicitat, astfel încât să 
permită intermediarului de asigurări sau 
întreprinderii de asigurare să evalueze 
dacă serviciul sau produsul de asigurare 
vizat este adecvat pentru client.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 611
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că intermediarii 
de asigurări și întreprinderile de asigurare, 
atunci când prestează servicii de 
intermediere de asigurări fără a acorda 
consultanță, cer clientului sau potențialului 
client să furnizeze informații privind 
cunoștințele și experiența clientului sau a 
clientului potențial în domeniul de 
investiții relevant pentru tipul respectiv de 
produs sau serviciu oferit sau solicitat, 
astfel încât să permită intermediarului de 
asigurări sau întreprinderii de asigurare să 
evalueze dacă serviciul sau produsul de 
asigurare vizat este adecvat pentru client.

Statele membre se asigură că intermediarii 
de asigurări și întreprinderile de asigurare, 
atunci când prestează servicii de 
intermediere de asigurări fără a acorda 
consultanță, cer clientului sau clienților 
potențiali informații relevante privind 
clientul sau potențialii clienți. Scopul este 
de a-i permite intermediarului de asigurări 
sau întreprinderii de asigurare să evalueze 
dacă serviciul sau produsul de asigurare 
vizat este adecvat pentru client.

Or. en

Justificare

Acest amendament este propus pentru a fi în conformitate cu MiFID II în ceea ce privește 
evaluarea interesului clientului.

Amendamentul 612
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că intermediarii 
de asigurări și întreprinderile de asigurare, 
atunci când prestează servicii de 
intermediere de asigurări fără a acorda 
consultanță, cer clientului sau potențialului 
client să furnizeze informații privind 
cunoștințele și experiența clientului sau a 
clientului potențial în domeniul de 
investiții relevant pentru tipul respectiv de 
produs sau serviciu oferit sau solicitat, 

Statele membre se asigură că intermediarii 
de asigurări și întreprinderile de asigurare, 
atunci când prestează servicii de 
intermediere de asigurări, cer clientului sau 
potențialului client să furnizeze informații 
privind cunoștințele și experiența clientului 
sau a clientului potențial în domeniul de 
investiții relevant pentru tipul respectiv de 
produs sau serviciu oferit sau solicitat, 
astfel încât să permită intermediarului de 
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astfel încât să permită intermediarului de 
asigurări sau întreprinderii de asigurare să 
evalueze dacă serviciul sau produsul de 
asigurare vizat este adecvat pentru client.

asigurări sau întreprinderii de asigurare să 
evalueze dacă serviciul sau produsul de 
asigurare vizat este adecvat pentru client.

Or. en

Amendamentul 613
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare consideră, 
pe baza informațiilor primite în 
conformitate cu paragraful anterior, că 
produsul sau serviciul nu este adecvat 
pentru client sau potențialul client, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare avertizează 
clientul sau potențialul client. Acest 
avertisment poate fi furnizat într-un format 
standardizat.

În cazul în care intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare consideră, 
pe baza informațiilor solicitate în 
conformitate cu paragraful anterior, că 
produsul sau serviciul nu este adecvat 
pentru client sau potențialul client, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare avertizează 
clientul sau potențialul client. Acest 
avertisment poate fi furnizat într-un format 
standardizat.

Or. en

Amendamentul 614
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare consideră, 
pe baza informațiilor primite în 
conformitate cu paragraful anterior, că 
produsul sau serviciul nu este adecvat 
pentru client sau potențialul client, 

În cazul în care intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare consideră, 
pe baza informațiilor primite în 
conformitate cu paragraful anterior, că 
produsul sau serviciul nu este adecvat 
pentru client sau potențialul client, 
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intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare avertizează 
clientul sau potențialul client. Acest 
avertisment poate fi furnizat într-un format 
standardizat.

intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare avertizează 
clientul sau potențialul client. Acest 
avertisment trebuie furnizat într-un format 
standardizat.

Or. fr

Amendamentul 615
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care clienții sau potențialii 
clienți nu furnizează informațiile 
menționate la primul paragraf sau în cazul 
în care aceștia furnizează informații 
insuficiente în ceea ce privește 
cunoștințele și experiența lor, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare trebuie să îi
avertizeze că intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare nu este în 
măsură să determine dacă serviciul sau 
produsul vizat este adecvat pentru ei. Acest 
avertisment poate fi furnizat într-un 
format standardizat.

În cazul în care clienții sau potențialii 
clienți nu pot furniza informațiile 
menționate la primul paragraf sau în cazul 
în care aceștia nu pot furniza informații 
suficiente, intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare nu le oferă 
consultanță sau nu le vinde serviciul sau 
produsul vizat, întrucât intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare nu 
este în măsură să determine dacă serviciul 
sau produsul este adecvat. Aceste detalii 
pot fi furnizate într-un format standardizat 
împreună cu instrucțiuni privind 
informarea necesare pentru ca 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare să efectueze o 
evaluare adecvată în interesul clienților.

Or. en

Justificare

The intermediary firm or the insurance undertaking should be responsible for the choice of 
the products it distributes and the public it targets. Not only the employee but also the 
management of the intermediary or insurance undertaking must be responsible for the 
compliance of the marketing strategy with the duties of Paragraph 1 of Article 15. Some small 
intermediaries could consider that they are not in a position to assess the investment products 
issued by the insurance undertakings. In this case, they should not recommend or distribute 
products they do not fully understand. The intermediary firm or the insurance undertaking 
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should be responsible for the choice of the products it distributes and the public it targets. Not 
only the employee but also the management of the intermediary or insurance undertaking 
must be responsible for the compliance of the marketing strategy with the duties of Paragraph 
1 of Article 15. Some small intermediaries could consider that they are not in a position to 
assess the investment products issued by the insurance undertakings. In this case, they should 
not recommend or distribute products they do not fully understand. This is beased on a 
proposal from BEUC.

Amendamentul 616
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care clienții sau potențialii 
clienți nu furnizează informațiile 
menționate la primul paragraf sau în 
cazul în care aceștia furnizează informații 
insuficiente în ceea ce privește 
cunoștințele și experiența lor, intermediarul 
de asigurări sau întreprinderea de asigurare 
trebuie să îi avertizeze că intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare nu 
este în măsură să determine dacă serviciul 
sau produsul vizat este adecvat pentru ei. 
Acest avertisment poate fi furnizat într-un 
format standardizat.

În cazul în care clienții sau potențialii 
clienți nu furnizează informații suficiente
în ceea ce privește cunoștințele și 
experiența lor, intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare îi 
avertizează că intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare nu este în 
măsură să determine dacă serviciul sau 
produsul vizat este adecvat pentru ei. Acest 
avertisment poate fi furnizat într-un format 
standardizat.

Or. en

Amendamentul 617
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care clienții sau potențialii 
clienți nu furnizează informațiile 
menționate la primul paragraf sau în cazul 
în care aceștia furnizează informații 

În cazul în care clienții sau potențialii 
clienți nu furnizează informațiile 
menționate la primul paragraf sau în cazul 
în care aceștia furnizează informații 
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insuficiente în ceea ce privește cunoștințele 
și experiența lor, intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare trebuie să îi 
avertizeze că intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare nu este în 
măsură să determine dacă serviciul sau 
produsul vizat este adecvat pentru ei. Acest 
avertisment poate fi furnizat într-un format 
standardizat.

insuficiente în ceea ce privește cunoștințele 
și experiența lor, intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare trebuie să îi 
avertizeze că intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare nu este în 
măsură să determine dacă serviciul sau 
produsul vizat este adecvat pentru ei. Acest 
avertisment trebuie furnizat într-un format 
standardizat.

Or. fr

Amendamentul 618
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre le permit intermediarilor 
de asigurări și întreprinderilor de 
asigurare, atunci când prestează servicii 
de intermediere de asigurări fără a acorda 
consultanță, să presteze aceste servicii 
fără să fi obținut informațiile sau să fi 
realizat determinarea prevăzută la 
alineatul (2), dacă se îndeplinesc 
următoarele condiții:
(a) activitatea de intermediere de 
asigurări se efectuează la inițiativa 
clientului sau a potențialului client;
(b) activitatea de intermediere de 
asigurări face referire la investițiile bazate 
pe asigurări care:
(i) prevăd expunerea investițiilor doar la 
instrumente financiare subiacente 
considerate a fi necomplexe, astfel cum 
prevede articolul 25 alineatul (3) litera (a) 
din [Directiva 2004/39/CE]; sau
(ii) nu includ o structură care 
îngreunează înțelegerea de către client a 
riscurilor implicate;
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(c) clientul sau potențialul client a fost 
informat în mod clar că intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare 
nu are obligația de a evalua dacă 
produsul oferit este potrivit sau adecvat și 
că, prin urmare, el nu beneficiază de 
normele relevante de conduită 
profesională. Acest avertisment poate fi 
furnizat într-un format standardizat.

Or. en

Justificare

Acest amendament creează un standard echivalent celor din MiFID II, asigurând un mediu 
concurențial echitabil cu produse de investiții care nu sunt destinate asigurării. 
Amendamentul se bazează pe o contribuție a Financial Service Authority (FSA) din Regatul 
Unit.

Amendamentul 619
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
intermediarii de asigurări și 
întreprinderile de asigurare, atunci când 
prestează servicii de intermediere de 
asigurări fără a acorda consultanță, pot 
oferi respectivele produse clientului sau 
clientului potențial fără a evalua dacă 
acestea sunt adecvate pentru client, cu 
condiția îndeplinirii următoarelor 
condiții:
(a) serviciul pentru care nu se primește 
consultanță vizează investiții în asigurări 
care:
(i) prevăd expunerea investițiilor doar la 
instrumentele financiare subiacente 
considerate a fi necomplexe, astfel cum 
prevede articolul 25 alineatul (3) litera (a) 
din [Directiva 2004/39/CE*]; sau
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(ii) nu includ o structură care 
îngreunează înțelegerea de către client a 
riscurilor implicate;
(b) produsul sau serviciul este prestat la 
inițiativa clientului sau a potențialului 
client; și
(c) clientul sau potențialul client a fost 
avertizat în mod clar că, la prestarea 
acestui serviciu, intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare 
nu are obligația de a evalua dacă 
produsul oferit este potrivit și că, prin 
urmare, el nu beneficiază de protecția 
aferentă normelor relevante de conduită 
profesională. Acest avertisment poate fi 
furnizat într-un format standardizat;
(d) întreprinderea de asigurare sau
intermediarul de asigurări îndeplinește 
obligațiile prevăzute la articolul 23 
(conflicte de interes).

Or. en

Justificare

MiFID II permite vânzarea unor PRIP numai pe baza unei executări (fără consultanță sau un 
test privind caracterul adecvat) în cazul în care sunt îndeplinite anumite condiții; totuși, 
IMD II nu conține o dispoziție similară. Această situație creează condiții inechitabile de 
concurență între produse care investesc în active similare, dacă nu chiar identice. De 
exemplu, un fond OPCVM poate fi vândut spre executare numai în baza MiFID II, iar un fond 
de asigurări cu un profil de risc al activelor similar nu poate fi vândut spre executare numai 
în temeiul propunerii IMD II.

Amendamentul 620
Ashley Fox

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre le permit 
intermediarilor de asigurări și 
întreprinderilor de asigurare, atunci când 
prestează servicii de intermediere de 
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asigurări fără a acorda consultanță, să 
presteze aceste servicii fără să fi obținut 
informațiile sau să fi realizat 
determinarea prevăzută la alineatul (2), 
dacă se îndeplinesc următoarele condiții:
(a) serviciul pentru care nu se primește 
consultanță vizează investiții bazate pe 
asigurări care:
(i) prevăd expunerea investițiilor doar la 
instrumente financiare subiacente 
considerate a fi necomplexe, astfel cum 
prevede articolul 25 alineatul (3) litera (a) 
din [Directiva 2004/39/CE]; sau
(ii) nu includ o structură care 
îngreunează înțelegerea de către client a 
riscurilor implicate;
(b) produsul sau serviciul este prestat la 
inițiativa clientului sau a potențialului 
client;
(c) clientul sau potențialul client a fost 
informat în mod clar că, la prestarea 
acestui serviciu, intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare 
nu are obligația de a evalua dacă 
produsul oferit este potrivit sau adecvat și 
că, prin urmare, el nu beneficiază de 
protecția aferentă normelor relevante de 
conduită profesională. Acest avertisment 
poate fi transmis sub o formă 
standardizată; și
(d) intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare îndeplinește 
obligațiile prevăzute la articolul 23.

Or. en

Amendamentul 621
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Clientul trebuie să primească de la 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare rapoarte 
adecvate privind serviciul furnizat 
clienților săi. Aceste rapoarte includ 
comunicări periodice către clienți, luând în 
considerare tipul și complexitatea 
produselor de asigurare în cauză și natura 
serviciului furnizat clientului și includ, 
după caz, costurile asociate tranzacțiilor și 
serviciilor efectuate în numele clientului. 
Atunci când se oferă consultanță, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare specifică modul 
în care consultanța oferită respectă 
caracteristicile personale ale clientului.

(4) Clientul trebuie să primească, pe suport 
durabil, de la intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare rapoarte 
adecvate privind serviciul furnizat 
clienților săi. Aceste rapoarte includ 
comunicări periodice către clienți, luând în 
considerare tipul și complexitatea 
produselor de asigurare în cauză și natura 
serviciului furnizat clientului și includ, 
după caz, costurile asociate tranzacțiilor și 
serviciilor efectuate în numele clientului. 
Atunci când se oferă consultanță clienților 
de retail, intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare oferă clientului 
un document pe suport durabil în care se 
specifică cel puțin obiectivele clientului, 
recomandări și modul în care consultanța 
oferită respectă caracteristicile și 
obiectivele personale ale clientului.

Or. en

Justificare

Nivelul de protecție a consumatorilor și normele de conduită profesională ar trebui să fie 
consecvente cu MiFID.

Amendamentul 622
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Clientul trebuie să primească de la 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare rapoarte
adecvate privind serviciul furnizat 
clienților săi. Aceste rapoarte includ 
comunicări periodice către clienți, luând în 
considerare tipul și complexitatea 
produselor de asigurare în cauză și natura 

(4) Clientul trebuie să primească de la 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare rapoarte 
adecvate privind serviciul furnizat 
clienților săi. Aceste rapoarte includ 
comunicări periodice către clienți, luând în 
considerare tipul și complexitatea 
produselor de asigurare în cauză și natura 
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serviciului furnizat clientului și includ, 
după caz, costurile asociate tranzacțiilor și 
serviciilor efectuate în numele clientului. 
Atunci când se oferă consultanță,
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare specifică modul 
în care consultanța oferită respectă 
caracteristicile personale ale clientului.

serviciului furnizat clientului și includ, 
după caz, costurile asociate tranzacțiilor și 
serviciilor efectuate în numele clientului. 
Intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare specifică modul 
în care consultanța oferită respectă 
caracteristicile personale ale clientului.

Or. en

Amendamentul 623
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Clientul trebuie să primească de la 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare rapoarte 
adecvate privind serviciul furnizat 
clienților săi. Aceste rapoarte includ 
comunicări periodice către clienți, luând în 
considerare tipul și complexitatea 
produselor de asigurare în cauză și natura 
serviciului furnizat clientului și includ, 
după caz, costurile asociate tranzacțiilor și 
serviciilor efectuate în numele clientului.
Atunci când se oferă consultanță,
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare specifică modul 
în care consultanța oferită respectă 
caracteristicile personale ale clientului.

(4) Clientul trebuie să primească de la 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare rapoarte 
adecvate privind serviciul furnizat 
clienților săi. Aceste rapoarte includ 
comunicări periodice către clienți, luând în 
considerare tipul și complexitatea 
produselor de asigurare în cauză și natura 
serviciului furnizat clientului și includ, 
după caz, costurile asociate tranzacțiilor și 
serviciilor efectuate în numele clientului.
Intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare specifică modul 
în care consultanța oferită respectă 
caracteristicile personale ale clientului.

Or. fr

Amendamentul 624
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Clientul trebuie să primească de la 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare rapoarte 
adecvate privind serviciul furnizat 
clienților săi. Aceste rapoarte includ 
comunicări periodice către clienți, luând în 
considerare tipul și complexitatea 
produselor de asigurare în cauză și natura 
serviciului furnizat clientului și includ, 
după caz, costurile asociate tranzacțiilor și 
serviciilor efectuate în numele clientului. 
Atunci când se oferă consultanță, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare specifică modul 
în care consultanța oferită respectă 
caracteristicile personale ale clientului.

(4) Clientul trebuie să primească de la 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare rapoarte 
adecvate privind serviciul furnizat 
clienților săi. Aceste rapoarte includ 
comunicări periodice către clienți, luând în 
considerare tipul și complexitatea 
produselor de asigurare în cauză și natura 
serviciului furnizat clientului și includ, 
după caz, toate costurile asociate 
tranzacțiilor și serviciilor efectuate în 
numele clientului. Atunci când se oferă 
consultanță, intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare specifică cu 
exactitate modul în care consultanța oferită 
respectă caracteristicile personale ale 
clientului.

Or. en

Amendamentul 625
Sławomir Nitras

Propunere de directivă
Articolul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Or. en

Justificare

Există îndoieli, din punct de vedere juridic, cu privire la posibilitatea reglementării acestui 
tip de dispoziții la nivelul UE. Nu există argumente raționale care să poată justifica 
interferența directivei în domeniul sancțiunilor financiare aplicate de statele membre. 
Normele privind aplicarea de sancțiuni ar trebui să țină seama de contextul social dintr-un 
anumit stat membru, motiv pentru care acest tip de dispoziții ar trebui stabilit numai la nivel 
național.
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Amendamentul 626
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente dispun de măsuri 
adecvate care le permit să colecteze și să 
divulge, pe baza unui registru, informații 
privind identitatea intermediarilor de 
asigurări, de asigurări legate și de 
reasigurări care au încălcat dispozițiile 
capitolelor VI și VII din prezenta 
directivă, precum și identitatea 
intermediarului sau a întreprinderii de 
asigurare pentru care acționează 
respectivul intermediar. AEAPO 
furnizează o listă de linkuri către fiecare 
registru al autorităților naționale 
competente. De asemenea, autoritățile 
naționale competente furnizează linkuri 
către lista menționată mai sus, elaborată 
de AEAPO.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează stabilirea unui mecanism eficient de sancționare pe bază 
nepecuniară, pentru a îmbunătăți calitatea consultanței și concurența în sectorul 
intermedierii de asigurări.

Amendamentul 627
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Sancțiuni
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(1) În cazul intermediarilor de asigurări, 
statele membre prevăd sancțiuni 
corespunzătoare pentru situația în care o 
persoană care desfășoară activitatea de 
intermediere de asigurări sau reasigurări 
nu este înregistrată într-un stat membru și 
nu este menționată la articolul 1 
alineatul (2).
(2) Statele membre prevăd sancțiuni 
adecvate împotriva intermediarilor ori a 
întreprinderilor de asigurare sau 
reasigurare care nu folosesc serviciile de 
intermediere de asigurări și reasigurări 
ale intermediarilor de asigurări și 
reasigurări înregistrați sau ale 
persoanelor menționate la articolul 1 
alineatul (2).
(3) Statele membre prevăd sancțiuni 
corespunzătoare în cazul în care un 
intermediar ori o întreprindere de 
asigurări sau reasigurări nu respectă 
dispozițiile de drept intern adoptate în 
temeiul prezentei directive.
(4) Orice măsură adoptată care implică 
sancțiuni sau restricții aplicate 
activităților unui intermediar ori ale unei 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare 
trebuie să fie justificată în mod 
corespunzător și transmisă 
intermediarului în cauză. Orice astfel de 
măsură poate fi atacată în instanță în 
statul membru care a adoptat-o.

Or. en

Amendamentul 628
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
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Sancțiuni specifice
În conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010, AEAPO monitorizează 
produsele de asigurare și reasigurare care 
sunt comercializate, distribuite sau 
vândute în Uniune și poate investiga 
proactiv noile produse de asigurare și 
reasigurare sau instrumente financiare 
înainte ca acestea să fie comercializate, 
distribuite sau vândute în Uniune, în 
cooperare cu autoritățile competente. 
AEAPO monitorizează, de asemenea, 
celelalte activități și practici financiare, 
inclusiv activitățile de investiții ale 
întreprinderilor de asigurare și 
reasigurare.
(1) În conformitate cu articolul 9 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. 1095/2010, în cazul în care AEAPO 
deține dovezi satisfăcătoare din care 
rezultă îndeplinirea condițiilor prevăzute 
la alineatele (2) și (3), ea poate să 
interzică sau să restricționeze temporar în 
Uniune:
(a) comercializarea, distribuirea sau 
vânzarea anumitor produse de asigurare 
și reasigurare specificate, inclusiv 
produse de asigurare și reasigurare cu 
componentă investițională în domeniul 
sănătății, cu anumite caracteristici 
specificate; sau
(b) un tip de activitate sau practică 
financiară, inclusiv activitatea de 
investiții, a întreprinderilor de asigurare 
sau reasigurare.
Interdicțiile sau restricțiile se pot aplica în 
condițiile precizate de AEAPO sau pot 
face obiectul unor excepții specificate de 
aceasta.
(2) AEAPO adoptă o măsură în temeiul 
dispozițiilor alineatului (1) doar dacă se 
îndeplinesc următoarele condiții:
(a) acțiunea propusă contracarează o 
amenințare gravă la adresa protecției 
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titularilor sau beneficiarilor polițelor sau 
a bunei funcționări și a integrității 
piețelor financiare ori a stabilității 
întregului sistem financiar din Uniune 
sau a unei părți a acestuia;
(b) cerințele de reglementare aplicabile 
produsului de asigurare sau reasigurare, 
instrumentului sau activității financiare 
în cauză în temeiul legislației Uniunii nu 
contracarează amenințarea;
(c) una sau mai multe autorități 
competente nu au adoptat măsuri pentru 
contracararea amenințării sau măsurile 
adoptate nu contracarează în mod 
corespunzător amenințarea.
În cazul în care condițiile prevăzute la 
primul paragraf sunt îndeplinite, AEAPO 
poate impune interzicerea sau 
restricționarea menționate la alineatul (1) 
din motive prudențiale, înainte ca 
produsul de asigurare sau reasigurare să 
fie comercializat sau vândut titularilor de 
polițe sau înainte ca activitatea sau 
practica financiară să fie desfășurată.
(3) Atunci când acționează în temeiul 
prezentului articol, AEAPO ia în 
considerare în ce măsură acțiunea:
(a) nu are un efect negativ asupra 
eficienței piețelor financiare sau asupra 
beneficiarilor și titularilor de polițe, care 
să fie disproporționat față de beneficiile 
acțiunii; și
(b) nu creează un risc de arbitraj de 
reglementare.
În cazul în care una sau mai multe 
autorități competente au adoptat măsuri 
în temeiul articolului 32, AEAPO poate 
adopta oricare dintre măsurile menționate 
la alineatul (1) fără emiterea avizului 
prevăzut la articolul 33.
(4) Înainte de a decide în privința 
adoptării vreunei măsuri în temeiul 
prezentului articol, AEAPO informează 
autoritățile competente cu privire la 
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acțiunile pe care le propune.
(4a) Înaintea luării unei decizii în 
conformitate cu alineatul (1), AEAPO își 
notifică intenția de a interzice sau de a 
restricționa un produs de asigurare sau 
reasigurare ori o activitate sau practică 
financiară, cu excepția cazului în care 
sunt realizate anumite schimbări la 
nivelul caracteristicilor produsului de 
asigurare sau reasigurare ori al activității 
sau practicii financiare într-un termen 
specificat.
(5) AEAPO publică pe site-ul său o 
notificare cu privire la fiecare decizie de a 
adopta vreo măsură în temeiul prezentului 
articol. Notificarea prezintă detalii privind 
interdicția sau restricția și precizează o 
dată ulterioară publicării notificării de la 
care măsurile vor intra în vigoare. 
Interdicțiile sau restricțiile se aplică doar 
acțiunilor întreprinse după intrarea în 
vigoare a măsurilor.
(6) AEAPO examinează interdicțiile sau 
restricțiile impuse în conformitate cu 
alineatul (1) la intervale de timp 
corespunzătoare și cel puțin o dată la 
fiecare 12 luni. Interdicția sau restricția 
expiră după respectivul termen de 12 luni 
dacă nu este reînnoită.
(7) Acțiunile adoptate de AEAPO în 
temeiul prezentului articol au prioritate 
față de orice acțiune întreprinsă anterior 
de o autoritate competentă.
(8) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 41, prin care 
specifică criteriile și factorii pe care 
AEAPO trebuie să îi aibă în vedere atunci 
când stabilește apariția unor amenințări 
la adresa protecției investitorilor sau a 
bunei funcționări și a integrității piețelor 
financiare, precum și la adresa stabilității 
întregului sistem financiar din Uniune 
sau a unei părți a acestuia, la care se face 
referire la alineatul (2) litera (a). Prin 
respectivele acte delegate Comisia se 
asigură că AEAPO dispune de 
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competența de acționa din motive 
prudențiale, după caz, și nu este nevoită 
să aștepte până ce produsul a fost 
comercializat sau tipul de activitate sau 
practică a fost întreprinsă, pentru a putea 
interveni.

Or. en

Justificare

În prezent, asimetria informațiilor între clienți și intermediarii de asigurări și plățile de 
comisioane de către întreprinderile de asigurare către intermediari afectează în mod grav 
calitatea consultanței privind produsele de asigurare. Acest lucru împiedică o furnizare 
eficientă și orientată către mijloace a produselor către clienți. Totuși, având în vedere 
situația actuală a respectivei dezbateri politice europene și necesitatea unui cadru de 
reglementare coerent și eficient, o armonizare adecvată a IDM II cu MiFID reprezintă o 
abordare eficientă.

Amendamentul 629
Werner Langen

Propunere de directivă
articolul 27.

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Or. de

Amendamentul 630
Sławomir Nitras

Propunere de directivă
Articolul 27 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre dispun ca autoritatea 
competentă să publice orice sancțiuni sau 
măsuri care au fost impuse pentru 
încălcarea dispozițiilor de drept intern 
adoptate pentru punerea în aplicare a 

eliminat



AM\926838RO.doc 143/169 PE504.393v01-00

RO

prezentei directive, fără întârziere 
nejustificată, incluzând informații cu 
privire la tipul și natura încălcării și 
identitatea persoanelor responsabile de 
aceasta, cu excepția cazurilor în care 
comunicarea acestor informații ar afecta 
grav piețele de asigurare și de 
reasigurare. Dacă publicarea ar cauza un 
prejudiciu disproporționat părților 
implicate, autoritățile competente publică 
sancțiunile sub formă anonimă.

Or. en

Justificare

Este dificil să se stabilească ce anume ar cauza un „prejudiciu disproporționat”. Publicarea 
sancțiunilor sub formă anonimă ar trebui limitată numai la informațiile secrete în 
conformitate cu legislația, normele și dispozițiile administrative naționale.

Amendamentul 631
Arlene McCarthy

Propunere de directivă
Articolul 27 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre dispun ca autoritatea 
competentă să publice orice sancțiuni sau 
măsuri care au fost impuse pentru 
încălcarea dispozițiilor de drept intern 
adoptate pentru punerea în aplicare a 
prezentei directive, fără întârziere 
nejustificată, incluzând informații cu 
privire la tipul și natura încălcării și 
identitatea persoanelor responsabile de 
aceasta, cu excepția cazurilor în care 
comunicarea acestor informații ar afecta 
grav piețele de asigurare și de 
reasigurare. Dacă publicarea ar cauza un 
prejudiciu disproporționat părților 
implicate, autoritățile competente publică 
sancțiunile sub formă anonimă.

Statele membre dispun ca autoritatea 
competentă să publice imediat orice 
sancțiuni sau măsuri care au fost impuse 
pentru încălcarea dispozițiilor de drept 
intern adoptate pentru punerea în aplicare a 
prezentei directive, incluzând informații cu 
privire la tipul și natura încălcării și 
identitatea persoanelor responsabile de 
aceasta.

Or. en
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Amendamentul 632
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 27 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre dispun ca autoritatea 
competentă să publice orice sancțiuni sau 
măsuri care au fost impuse pentru 
încălcarea dispozițiilor de drept intern 
adoptate pentru punerea în aplicare a 
prezentei directive, fără întârziere 
nejustificată, incluzând informații cu 
privire la tipul și natura încălcării și 
identitatea persoanelor responsabile de 
aceasta, cu excepția cazurilor în care 
comunicarea acestor informații ar afecta 
grav piețele de asigurare și de reasigurare. 
Dacă publicarea ar cauza un prejudiciu 
disproporționat părților implicate, 
autoritățile competente publică sancțiunile 
sub formă anonimă.

Statele membre dispun ca autoritatea 
competentă să publice orice sancțiuni sau 
măsuri care au fost impuse pentru 
încălcarea dispozițiilor de drept intern 
adoptate pentru punerea în aplicare a 
prezentei directive, fără întârziere 
nejustificată, incluzând informații cu 
privire la tipul și natura încălcării și 
identitatea persoanelor responsabile de 
aceasta, cu excepția cazurilor în care 
comunicarea acestor informații ar afecta 
grav piețele de asigurare și de reasigurare. 
Informațiile se publică pe site-ul 
autorității competente relevante și pe site-
ul AEAPO. În cazul în care publicarea 
cauzează un prejudiciu disproporționat 
părților implicate, autoritățile competente 
publică sancțiunile sub formă anonimă.

Or. en

Amendamentul 633
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 27 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre furnizează anual AEAPO 
informații agregate cu privire la toate 
măsurile și sancțiunile administrative 
aplicate în conformitate cu alineatele (1) 
și (2). AEAPO publică aceste informații 
într-un raport anual.
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Or. en

Amendamentul 634
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 27 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO elaborează proiecte de standarde 
tehnice de reglementare privind 
procedurile și formularele pentru 
transmiterea informațiilor menționate la 
prezentul articol. AEAPO prezintă 
Comisiei proiectele de standarde tehnice 
de reglementare până la [...]*.
Comisiei i se conferă competența de a 
adopta standardele tehnice de 
reglementare, în conformitate cu 
articolele 10-14 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010.
______________
* A se introduce data JO: 18 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 635
Sławomir Nitras

Propunere de directivă
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en
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Justificare

Există îndoieli, din punct de vedere juridic, cu privire la posibilitatea reglementării acestui 
tip de dispoziții la nivelul UE. Nu există argumente raționale care să poată justifica 
interferența directivei în domeniul sancțiunilor financiare aplicate de statele membre. 
Normele privind aplicarea de sancțiuni ar trebui să țină seama de contextul social dintr-un 
anumit stat membru, motiv pentru care acest tip de dispoziții ar trebui stabilit numai la nivel 
național.

Amendamentul 636
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unei persoane care furnizează servicii 
de asigurare auxiliare fără să fi prezentat 
o declarație astfel cum este prevăzută la 
articolul 4 sau care a prezentat o astfel de 
declarație, însă fără a îndeplini cerințele 
prevăzute la articolul 4;

eliminat

Or. en

Amendamentul 637
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) unei întreprinderi de asigurare sau de 
reasigurare sau unui intermediar de 
asigurări sau de reasigurări care utilizează 
serviciile de intermediere de asigurări sau 
de reasigurări furnizate de persoane care nu 
sunt nici înregistrate într-un stat membru, 
nici menționate la articolul 1 alineatul (2), 
și care nu au depus o declarație în temeiul 
articolului 4;

(c) unei întreprinderi de asigurare sau de 
reasigurare sau unui intermediar de 
asigurări sau de reasigurări care utilizează 
serviciile de intermediere de asigurări sau 
de reasigurări furnizate de persoane care nu 
sunt nici înregistrate într-un stat membru, 
nici menționate la articolul 1 alineatul (2);
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Or. en

Amendamentul 638
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o declarație publică, care indică 
persoana fizică sau juridică și natura 
încălcării;

eliminat

Or. de

Amendamentul 639
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o declarație publică, care indică 
persoana fizică sau juridică și natura 
încălcării;

(a) un avertisment sau o declarație 
publică, care indică persoana fizică sau 
juridică și natura încălcării;

Or. en

Amendamentul 640
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul unui intermediar de asigurări 
sau de reasigurări, retragerea înregistrării
în conformitate cu articolul 3;

(c) în cazul unui intermediar de asigurări 
sau de reasigurări, retragerea autorizației
în conformitate cu articolul 3;
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Or. en

Justificare

Pentru conformitate cu MiFID II. Acest articol corespunde articolului 75 din MiFID II.

Amendamentul 641
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o interdicție de a exercita funcții în 
cadrul intermediarilor de asigurări sau de 
reasigurări ori al întreprinderilor de 
asigurare sau de reasigurare, îndreptată 
împotriva oricărui membru al personalului 
de conducere al intermediarului de 
asigurări sau de reasigurări sau al 
întreprinderii de asigurare sau de 
reasigurare sau împotriva oricărei alte 
persoane fizice care este considerată
răspunzătoare;

(d) o interdicție temporară de a exercita 
funcții în cadrul intermediarilor de 
asigurări sau de reasigurări ori al 
întreprinderilor de asigurare sau de 
reasigurare, îndreptată împotriva oricărui 
membru al personalului de conducere al 
intermediarului de asigurări sau de 
reasigurări sau al întreprinderii de asigurare 
sau de reasigurare care este considerat
răspunzător;

Or. en

Amendamentul 642
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o interdicție de a exercita funcții în 
cadrul intermediarilor de asigurări sau de 
reasigurări ori al întreprinderilor de 
asigurare sau de reasigurare, îndreptată 
împotriva oricărui membru al personalului 
de conducere al intermediarului de 
asigurări sau de reasigurări sau al 
întreprinderii de asigurare sau de 

(d) o interdicție de a exercita în continuare
funcții în cadrul intermediarilor de 
asigurări sau de reasigurări ori al 
întreprinderilor de asigurare sau de 
reasigurare, îndreptată împotriva oricărui 
membru al personalului de conducere al 
intermediarului de asigurări sau de 
reasigurări sau al întreprinderii de asigurare 
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reasigurare sau împotriva oricărei alte 
persoane fizice care este considerată 
răspunzătoare;

sau de reasigurare sau împotriva oricărei 
alte persoane fizice care este considerată 
răspunzătoare;

Or. en

Amendamentul 643
Jean-Paul Gauzès

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în cazul unei persoane juridice, 
sancțiuni administrative pecuniare de până 
la 10 % din cifra de afaceri anuală totală a 
persoanei juridice din exercițiul financiar 
precedent; în cazul în care persoana 
juridică este o filială a unei întreprinderi-
mamă, cifra de afaceri anuală totală este 
cifra de afaceri anuală totală care rezultă 
din conturile consolidate ale întreprinderii-
mamă în exercițiul financiar precedent;

(e) în cazul unei persoane juridice, 
sancțiuni administrative pecuniare de până 
la 10 % din cifra de afaceri anuală totală a 
persoanei juridice din exercițiul financiar 
precedent, cu un cuantum maxim de 
100 000 000 EUR; în cazul în care 
persoana juridică este o filială a unei 
întreprinderi-mamă, cifra de afaceri anuală 
totală este cifra de afaceri anuală totală 
care rezultă din conturile consolidate ale 
întreprinderii-mamă în exercițiul financiar 
precedent.

Or. en

Amendamentul 644
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în cazul unei persoane fizice, sancțiuni 
administrative pecuniare de până la 
5 000 000 EUR sau, în statele membre în 
care euro nu este moneda oficială, valoarea 
corespunzătoare în moneda națională la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

(f) în cazul unei persoane fizice, sancțiuni 
administrative pecuniare de până la 
500 000 EUR sau, în statele membre în 
care euro nu este moneda oficială, valoarea 
corespunzătoare în moneda națională la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.
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Or. en

Justificare

Sancțiunea de 5 000 000 EUR este disproporționată și niciodată nu ar putea fi relevantă ca 
sancțiune administrativă pentru o persoană fizică în ceea ce privește infracțiunile MAR, în 
special pentru că infracțiunile deliberate se sancționează penal conform noii MAD.

Amendamentul 645
Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în cazul unei persoane fizice, sancțiuni 
administrative pecuniare de până la 
5 000 000 EUR sau, în statele membre în 
care euro nu este moneda oficială, valoarea 
corespunzătoare în moneda națională la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

(f) în cazul unei persoane fizice, sancțiuni 
administrative pecuniare de până la 
5 000 000 EUR sau, în statele membre în 
care euro nu este moneda oficială, valoarea 
corespunzătoare în moneda națională la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive. Statele membre pot reduce suma 
în conformitate cu alte legi și sancțiuni 
deja în vigoare în statul membru 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 646
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când beneficiul care decurge din 
încălcarea respectivă poate fi determinat, 
statele membre se asigură că nivelul 
maxim este mai mare sau egal cu dublul 
valorii respectivului beneficiu.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 647
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, la 
stabilirea tipului de sancțiuni sau de măsuri 
administrative și a nivelului sancțiunilor 
administrative pecuniare, autoritățile 
competente iau în considerare toate 
circumstanțele relevante, inclusiv:

(1) Statele membre se asigură că, la 
stabilirea tipului de sancțiuni sau de măsuri 
administrative și a nivelului sancțiunilor 
administrative pecuniare, autoritățile 
competente iau în considerare toate 
circumstanțele relevante, inclusiv, după 
caz:

Or. en

Justificare

După cum este prevăzut în propunerea Comisiei, se pare că articolul este direct aplicabil și 
că doar factorii suplimentari pot fi specificați în legislația națională. Trebuie să fie foarte 
clar faptul că statele membre pot specifica criteriile și modul de aplicare a acestora în 
legislația națională.

Amendamentul 648
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) puterea financiară a persoanei fizice sau 
juridice responsabile, stabilită pe baza 
cifrei de afaceri totale a persoanei juridice 
responsabile sau pe baza venitului anual 
al persoanei fizice responsabile;

(c) puterea financiară a persoanei fizice sau 
juridice responsabile;

Or. en
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Justificare

Amendamentul vizează conformitatea acestui articol cu articolul 76 din MiFID II.

Amendamentul 649
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AEAPO elaborează orientări adresate 
autorităților competente în conformitate 
cu articolul 16 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 privind tipurile de măsuri și 
sancțiuni administrative și nivelul 
sancțiunilor administrative pecuniare.

eliminat

Or. de

Amendamentul 650
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) AEAPO elaborează orientări adresate 
autorităților competente în conformitate 
cu articolul 16 din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010 privind tipurile de măsuri și 
sancțiuni administrative și nivelul 
sancțiunilor administrative pecuniare.

eliminat

Or. en

Justificare

Trebuie să fie foarte clar faptul că statele membre pot specifica criteriile și modul de aplicare 
a acestora în legislația națională. Prin urmare, nu ar trebui să existe orientări ale AEAPO în 
această privință, deoarece acestea ar viza – cel puțin în multe state membre – aspectele care 
în mod obișnuit sunt prevăzute de lege.
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Amendamentul 651
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă nu afectează 
prerogativa statelor membre gazdă de a 
adopta măsurile corespunzătoare pentru a 
preveni sau a sancționa neregulile comise 
pe teritoriul lor care contravin actelor cu 
putere de lege sau normelor administrative 
adoptate în interesul general. Aceasta 
include posibilitatea de a-i împiedica pe 
intermediarii de asigurări și de reasigurări 
care au comis astfel de nereguli să mai 
desfășoare noi operațiuni pe teritoriile 
statelor respective.

(3) Prezenta directivă nu afectează 
prerogativa statelor membre gazdă de a 
adopta măsurile corespunzătoare pentru a 
preveni sau a sancționa neregulile comise 
pe teritoriul lor care contravin actelor cu 
putere de lege sau normelor administrative 
adoptate în interesul general. Aceasta 
include posibilitatea de a-i împiedica pe 
intermediarii de asigurări și de reasigurări 
care au comis astfel de nereguli să mai 
desfășoare noi operațiuni pe teritoriile 
statelor respective. Statele membre pot 
decide să nu stabilească reguli privind 
sancțiunile administrative pentru 
încălcările care sunt supuse sancțiunilor 
penale.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe nicio obligație de stabilire a unor reguli privind sancțiunile 
administrative aplicabile în circumstanțele menționate la articolul 29, în măsura în care 
acestea se supun sancțiunilor în conformitate cu sistemul național de justiție penală.

Amendamentul 652
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente creează mecanisme 

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente creează mecanisme 
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eficiente pentru a încuraja raportarea către 
autoritățile competente a cazurilor de 
încălcare a dispozițiilor naționale de 
punere în aplicare a prezentei directive.

eficiente pentru a încuraja raportarea către 
autoritățile competente a cazurilor de 
încălcare a dispozițiilor de punere în 
aplicare a prezentei directive.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează conformitatea cu articolul 77 din MiFID II.

Amendamentul 653
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente creează mecanisme 
eficiente pentru a încuraja raportarea către 
autoritățile competente a cazurilor de 
încălcare a dispozițiilor naționale de punere 
în aplicare a prezentei directive.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente creează mecanisme 
eficiente pentru a încuraja raportarea către 
autoritățile competente a cazurilor de 
încălcare, potențială sau efectivă, a 
dispozițiilor naționale de punere în aplicare 
a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 654
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o protecție adecvată a angajaților 
întreprinderilor de asigurare sau de 
reasigurare sau ai intermediarilor de 
asigurări sau reasigurări care denunță 
încălcările comise în cadrul lor; și

(b) o protecție adecvată, inclusiv 
anonimitate, după caz, pentru cei care 
denunță încălcările comise; și

Or. en
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Amendamentul 655
Sven Giegold
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o protecție adecvată a angajaților 
întreprinderilor de asigurare sau de 
reasigurare sau ai intermediarilor de 
asigurări sau reasigurări care denunță 
încălcările comise în cadrul lor; și

(b) o protecție adecvată a angajaților care 
denunță încălcările comise; și

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează conformitatea cu articolul 77 din MiFID II.

Amendamentul 656
Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre furnizează anual AEAPO 
informații agregate referitoare la toate 
măsurile administrative sau sancțiunile 
administrative impuse în conformitate cu 
articolul 26.

Autoritatea competentă furnizează anual 
AEAPO informații agregate referitoare la 
toate măsurile administrative sau 
sancțiunile administrative impuse în 
conformitate cu articolul 26.

Or. en

Amendamentul 657
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 31 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31a
Competențele AEAPO de a interveni 
temporar
(1) În conformitate cu articolul 9 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. 1094/2010, în cazul îndeplinirii 
condițiilor prevăzute la alineatele (2) 
și (3), AEAPO poate să interzică sau să 
restricționeze temporar în Uniune:
(a) conceperea, comercializarea, 
distribuirea sau vânzarea anumitor 
activități financiare; sau
(b) un tip de activitate sau de practică 
financiară.
Interdicțiile sau restricțiile temporare se 
pot aplica în condițiile precizate de 
AEAPO sau pot face obiectul unor 
excepții specificate de aceasta.
(2) AEAPO adoptă o măsură în temeiul 
dispozițiilor alineatului (1) doar dacă se 
îndeplinesc următoarele condiții:
(a) acțiunea propusă contracarează o 
preocupare semnificativă în legătură cu 
protecția consumatorilor sau o 
amenințare la adresa bunei funcționări și 
a integrității piețelor financiare ori a 
stabilității întregului sistem financiar din 
Uniune sau a unei părți a acestuia;
(b) cerințele de reglementare aplicabile 
instrumentului sau activității în cauză în 
temeiul legislației Uniunii nu 
contracarează amenințarea.
(3) Atunci când acționează în temeiul 
prezentului articol, AEAPO se asigură că 
acțiunea:
(a) nu are un efect negativ asupra 
eficienței piețelor financiare sau asupra 
titularilor de polițe, care să fie 
disproporționat față de beneficiile 
acțiunii; și
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(b) nu creează un risc de arbitraj de 
reglementare.
(4) Înainte de a decide în privința 
adoptării vreunei măsuri în temeiul 
prezentului articol, AEAPO informează
autoritățile competente cu privire la 
acțiunile pe care le propune.
(5) AEAPO publică pe site-ul său o 
notificare cu privire la fiecare decizie de a 
adopta vreo măsură în temeiul prezentului 
articol. Notificarea prezintă detalii privind 
interdicția sau restricția temporară și 
precizează o dată ulterioară publicării 
notificării de la care măsurile vor intra în 
vigoare. Interdicțiile sau restricțiile 
temporare se aplică doar acțiunilor 
întreprinse după intrarea în vigoare a 
măsurilor.
(6) AEAPO examinează interdicțiile sau 
restricțiile temporare impuse în 
conformitate cu alineatul (1) la intervale 
de timp corespunzătoare și cel puțin o 
dată la fiecare trei luni. Interdicția sau 
restricția expiră după respectivul termen 
de trei luni dacă nu este reînnoită.
(7) Acțiunile adoptate de AEAPO în 
temeiul prezentului articol au prioritate 
față de orice acțiune întreprinsă anterior 
de o autoritate competentă.
(8) Comisia adoptă prin acte delegate 
măsuri prin care specifică criteriile și 
factorii care determină în ce condiții 
apare o preocupare semnificativă în 
legătură cu protecția consumatorilor sau 
o amenințare la adresa bunei funcționări 
și a integrității piețelor financiare și la 
adresa stabilității întregului sistem 
financiar din Uniune sau a unei părți a 
acestuia, la care se face referire la 
alineatul (2) litera (a).
Acești factori și criterii includ:
– gradul de complexitate al unui 
instrument și relația cu tipul de client 
căruia îi este prezentat și vândut;
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– gradul de inovare al unui instrument, al
unei activități sau al unei practici;
– efectul de levier furnizat de un produs 
sau de o practică.

Or. en

Amendamentul 658
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 33 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 34 
privind articolele 8, 17, 23, 24 și 25.

eliminat

Or. de

Amendamentul 659
Werner Langen

Propunere de directivă
articolul 34.

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Or. de

Amendamentul 660
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul (5) Un act delegat adoptat în temeiul 
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articolelor 8, 17, 23, 24 și 25 intră în 
vigoare numai dacă nu a fost formulată 
nicio obiecțiune de către Parlamentul 
European sau Consiliu în termen de două 
luni de la data notificării actului respectiv 
către Parlamentul European și către 
Consiliu sau dacă, înainte de expirarea 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul au informat 
Comisia că nu intenționează să formuleze 
obiecțiuni. Perioada respectivă se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

articolelor 8, 17, 23, 24 și 25 intră în 
vigoare numai dacă Parlamentul European 
sau Consiliul nu a formulat nicio obiecție
în termen de trei luni de la data notificării 
actului respectiv către Parlamentul 
European și către Consiliu sau dacă, înainte 
de expirarea termenului respectiv, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul au 
informat Comisia că nu intenționează să 
formuleze obiecții. Perioada respectivă se 
prelungește cu trei luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului. 
În cazul în care un act delegat este 
publicat înaintea sau în timpul unei 
vacanțe, se consideră că termenul se 
derulează de la data primei sesiuni 
plenare care urmează vacanței. În toate 
situațiile, inclusiv în caz de prelungire, 
termenul poate fi prelungit astfel încât să 
cuprindă trei sesiuni plenare integrale.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează să îi asigure Parlamentului European un rol adecvat în cadrul 
procesului de adoptare a actelor delegate.

Amendamentul 661
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 8, 17, 23, 24 și 25 intră în 
vigoare numai dacă nu a fost formulată 
nicio obiecțiune de către Parlamentul 
European sau Consiliu în termen de două 
luni de la data notificării actului respectiv 
către Parlamentul European și către 
Consiliu sau dacă, înainte de expirarea 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul au informat 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 8, 17, 23, 24 și 25 intră în 
vigoare numai dacă Parlamentul European 
sau Consiliul nu a formulat nicio obiecție
în termen de trei luni de la data notificării 
actului respectiv către Parlamentul 
European și către Consiliu sau dacă, înainte 
de expirarea termenului respectiv, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul au 
informat Comisia că nu intenționează să 
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Comisia că nu intenționează să formuleze 
obiecțiuni. Perioada respectivă se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

formuleze obiecții. Perioada respectivă se 
prelungește cu trei luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 662
Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34a
Dispoziții suplimentare privind proiectul 

de standarde tehnice de reglementare
(1) Fără a aduce atingere niciunei limite 
de timp prevăzute pentru depunerea 
proiectului de standarde tehnice de 
reglementare la Comisie, stabilirea 
etapelor pentru depuneri se stabilește în 
comun, vizând grupuri scadente la 12, 18 
și 24 de luni.
(2) Comisia nu adoptă standarde tehnice 
de reglementare într-un mod care, prin 
pauze, reduce perioada de control alocată 
Parlamentului la mai puțin de două luni, 
inclusiv prelungirea.
(3) Autoritățile europene de supraveghere 
pot consulta Parlamentul în timpul 
etapelor de elaborare a standardelor 
tehnice de reglementare, îndeosebi în 
cazul în care există preocupări privind 
domeniul de aplicare al textului de 
nivelul 1.
(4) În cazul în care comisia competentă 
din cadrul Parlamentului a votat pentru 
respingerea standardelor tehnice de 
reglementare și mai sunt mai puțin de 
două săptămâni până la următoarea 
sesiune plenară, Parlamentul are dreptul 
la o nouă prelungire până la data sesiunii 
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plenare de după cea care urmează 
imediat.
(5) În cazul unei respingeri a unui 
standard tehnic de reglementare și dacă 
aspectele identificate au o aplicare 
limitată, Comisia poate adopta un 
calendar mai rapid pentru elaborarea 
proiectelor revizuite.
(6) Comisia se asigură că toate întrebările 
echipei de examinare a Parlamentului, 
adresate în mod oficial prin intermediul 
președintelui comisiei competente, 
primesc un răspuns prompt înaintea 
adoptării proiectului de regulament.

Or. en

Amendamentul 663
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia revizuiește prezenta directivă 
la cinci ani de la intrarea în vigoare a 
acesteia. Revizuirea include un studiu 
general privind aplicarea în practică a 
normelor instituite în prezenta directivă, 
ținând seama de evoluția piețelor 
produselor de investiții de retail, precum și 
de experiența dobândită în aplicarea 
prezentei directive, a regulamentului 
privind documentele cu informații cheie
referitoare la produsele de investiții și a 
[MiFID II]. Revizuirea va constitui un 
prilej de a reflecta asupra posibilității 
aplicării dispozițiilor prezentei directive la 
produsele care intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE. Revizuirea va 
include, de asemenea, o analiză specifică a 
impactului articolului 17 alineatul (2), 
luând în considerare situația concurenței pe 
piața serviciilor de intermediere a altor 

(1) Comisia revizuiește prezenta directivă 
la trei ani de la intrarea în vigoare a 
dispozițiilor privind comunicarea 
obligatorie a informațiilor, astfel cum se 
prevede la articolele 15-20, precum și la 
articolele 24 și 25 din prezenta directivă.
Revizuirea include un studiu general 
privind aplicarea în practică a normelor 
instituite în prezenta directivă, ținând 
seama de evoluția piețelor produselor de 
investiții de retail, precum și de experiența 
dobândită în aplicarea prezentei directive, a 
regulamentului privind documentele cu 
informații-cheie referitoare la produsele de 
investiții și a [MiFID II]. Revizuirea 
constituie un prilej de a reflecta asupra 
posibilității aplicării dispozițiilor prezentei 
directive la produsele care intră sub 
incidența Directivei 2003/41/CE. 
Revizuirea include, de asemenea, o analiză 
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contracte în afară de contractele incluse în 
oricare dintre categoriile stipulate în 
anexa I la Directiva 2002/83/CE, și a 
impactului obligațiilor menționate la 
articolul 17 alineatul (2) asupra 
intermediarilor de asigurări care sunt 
întreprinderi mici și mijlocii.

specifică a impactului articolului 17 
alineatul (2), luând în considerare situația 
concurenței pe piața serviciilor de 
intermediere a altor contracte în afară de 
contractele incluse în oricare dintre 
categoriile stipulate în anexa I la 
Directiva 2002/83/CE, și a impactului 
obligațiilor menționate la articolul 17 
alineatul (2) asupra intermediarilor de 
asigurări care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii.

Or. en

Justificare

Există posibilitatea ca AEAPO să nu poată să revizuiască impactul introducerii obligației de 
comunicare a informațiilor la cinci ani de la intrarea în vigoare a directivei. Acest lucru s-ar 
putea întâmpla, cel puțin, deoarece propunerea Comisiei prevede ca obligația comunicării să 
aibă efect la cinci ani de la intrarea în vigoare a directivei. Prin urmare, anul în care 
dispozițiile privind comunicarea obligatorie intră efectiv în vigoare ar trebui să fie reperul 
pentru evaluarea impactului. Prezentul amendament se bazează pe o propunere a AEAPO.

Amendamentul 664
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia revizuiește prezenta directivă
la cinci ani de la intrarea în vigoare a 
acesteia. Revizuirea include un studiu 
general privind aplicarea în practică a 
normelor instituite în prezenta directivă, 
ținând seama de evoluția piețelor 
produselor de investiții de retail, precum și 
de experiența dobândită în aplicarea 
prezentei directive, a regulamentului 
privind documentele cu informații cheie
referitoare la produsele de investiții și a 
[MiFID II]. Revizuirea va constitui un 
prilej de a reflecta asupra posibilității 
aplicării dispozițiilor prezentei directive la 
produsele care intră sub incidența 

(1) La cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive și după consultarea 
revizuirii prezentei directive de către 
Comitetul comun al autorităților 
europene de supraveghere, Comisia 
prezintă un prim raport Parlamentului 
European și Consiliului. Revizuirea 
include un studiu general privind aplicarea 
în practică a normelor instituite în prezenta 
directivă, ținând seama de evoluția piețelor 
produselor de investiții de retail, precum și 
de experiența dobândită în aplicarea 
prezentei directive, a regulamentului 
privind documentele cu informații-cheie
referitoare la produsele de investiții și a 
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Directivei 2003/41/CE. Revizuirea va 
include, de asemenea, o analiză specifică a 
impactului articolului 17 alineatul (2), 
luând în considerare situația concurenței pe 
piața serviciilor de intermediere a altor 
contracte în afară de contractele incluse în 
oricare dintre categoriile stipulate în 
anexa I la Directiva 2002/83/CE, și a 
impactului obligațiilor menționate la 
articolul 17 alineatul (2) asupra 
intermediarilor de asigurări care sunt 
întreprinderi mici și mijlocii.

[MiFID II]. Revizuirea constituie un prilej 
de a reflecta asupra posibilității aplicării 
dispozițiilor prezentei directive la 
produsele care intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE. Revizuirea include, 
de asemenea, o analiză specifică a 
impactului articolului 17 alineatul (2), 
luând în considerare situația concurenței pe 
piața serviciilor de intermediere a altor 
contracte în afară de contractele incluse în 
oricare dintre categoriile stipulate în 
anexa I la Directiva 2002/83/CE, și a 
impactului obligațiilor menționate la 
articolul 17 alineatul (2) asupra 
intermediarilor de asigurări care sunt 
întreprinderi mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 665
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia revizuiește prezenta directivă 
la cinci ani de la intrarea în vigoare a 
acesteia. Revizuirea include un studiu 
general privind aplicarea în practică a 
normelor instituite în prezenta directivă, 
ținând seama de evoluția piețelor 
produselor de investiții de retail, precum și 
de experiența dobândită în aplicarea 
prezentei directive, a regulamentului 
privind documentele cu informații cheie
referitoare la produsele de investiții și a 
[MiFID II]. Revizuirea va constitui un 
prilej de a reflecta asupra posibilității 
aplicării dispozițiilor prezentei directive la 
produsele care intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE. Revizuirea va 
include, de asemenea, o analiză specifică a 
impactului articolului 17 alineatul (2), 
luând în considerare situația concurenței pe 

(1) Comisia examinează aplicarea în 
practică a normelor instituite în prezenta 
directivă, ținând seama de evoluția piețelor 
produselor de investiții de retail, precum și 
de experiența dobândită în aplicarea 
prezentei directive, a regulamentului 
privind documentele cu informații-cheie
referitoare la produsele de investiții și a 
[MiFID II]. Examinarea constituie un 
prilej de a reflecta asupra posibilității 
aplicării dispozițiilor prezentei directive la 
produsele care intră sub incidența 
Directivei 2003/41/CE. Examinarea
include, de asemenea, o analiză specifică a 
impactului articolului 17 alineatul (2), 
luând în considerare situația concurenței pe 
piața serviciilor de intermediere a altor 
contracte în afară de contractele incluse în 
oricare dintre categoriile stipulate în anexa 
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piața serviciilor de intermediere a altor 
contracte în afară de contractele incluse în 
oricare dintre categoriile stipulate în anexa 
I la Directiva 2002/83/CE, și a impactului 
obligațiilor menționate la articolul 17 
alineatul (2) asupra intermediarilor de 
asigurări care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii.

I la Directiva 2002/83/CE, și a impactului 
obligațiilor menționate la articolul 17 
alineatul (2) asupra intermediarilor de 
asigurări care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii.

Or. de

Justificare

O revizuire cuprinzătoare după cinci ani nu are niciun sens, întrucât perioada de tranziție 
pentru produsele de asigurare generale durează cinci ani, iar directiva nu se aplică integral 
decât după încheierea respectivei perioade.

Amendamentul 666
Sven Giegold

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La un an de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive, AEAPO efectuează o 
evaluare a diferitelor piețe ale 
asigurărilor din statele membre ale UE. 
Această analiză evaluează și compară:
(1) relația dintre acoperirea 
consumatorilor prin asigurare și plățile 
efective pentru a demonstra măsura în 
care consumatorii sunt protejați împotriva 
riscurilor majore prin produsele 
întreprinderilor de asigurare;
(2) costurile intermediare pe care trebuie 
să le suporte consumatorii de pe piețele 
asigurărilor din diferite state membre. 
AEAPO publică metodologia și rezultatele 
acestei evaluări sub forma unui raport.

Or. en
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Justificare

Acest amendament vizează sporirea cunoștințelor legate de structurile și de performanța 
diferitelor piețe naționale ale asigurărilor din UE, pentru a identifica exemplele de bune 
practici și a promova învățarea vizând politici viitoare mai eficiente.

Amendamentul 667
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După consultarea Comitetul comun al 
autorităților europene de supraveghere, 
Comisia prezintă un prim raport
Parlamentului European și Consiliului.

(2) După consultarea Comitetul comun al 
autorităților europene de supraveghere, 
Comisia prezintă rezultatele analizei
Parlamentului European și Consiliului.

Or. de

Amendamentul 668
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la X X 20XX [patru ani de la 
data intrării în vigoare a directivei], și 
ulterior cel puțin o dată la doi ani, 
AEAPO elaborează un al doilea raport 
privind punerea în aplicare a prezentei 
directive. AEAPO consultă AEVMP 
înainte de publicarea acestui raport.

eliminat

Or. de

Amendamentul 669
Olle Schmidt
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Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la X X 20XX [patru ani de la data 
intrării în vigoare a directivei], și ulterior 
cel puțin o dată la doi ani, AEAPO 
elaborează un al doilea raport privind 
punerea în aplicare a prezentei directive. 
AEAPO consultă AEVMP înainte de 
publicarea acestui raport.

(3) Până la X X 20XX [doi ani de la data 
intrării în vigoare a directivei], și ulterior o 
dată pe an, AEAPO elaborează un al doilea 
raport privind punerea în aplicare a 
prezentei directive. AEAPO consultă 
AEVMP înainte de publicarea acestui 
raport.

Or. en

Amendamentul 670
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cel de-al treilea raport, care 
urmează să fie elaborat până la X X 20XX 
[doi ani de la data intrării în vigoare a 
directivei], AEAPO efectuează o evaluare 
a structurii piețelor intermediarilor de 
asigurări.

eliminat

Or. de

Amendamentul 671
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul unui raport care urmează să 
fie întocmit de AEAPO până la X X 20XX 
[patru ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive], astfel cum se 

(5) În cadrul unui raport care urmează să 
fie întocmit de AEAPO până la X X 20XX 
[doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive], astfel cum se 
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menționează la alineatul (3), trebuie să se 
examineze dacă autoritățile competente 
menționate la articolul 10 alineatul (1) 
dispun de competențe suficiente și de 
resurse adecvate pentru a-și îndeplini 
sarcinile.

menționează la alineatul (3), se examinează
dacă autoritățile competente menționate la 
articolul 10 alineatul (1) dispun de 
competențe suficiente și de resurse 
adecvate pentru a-și îndeplini sarcinile.

Or. en

Amendamentul 672
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul unui raport care urmează să 
fie întocmit de AEAPO până la X X 20XX 
[patru ani de la data intrării în vigoare a 
prezentei directive], astfel cum se 
menționează la alineatul (3), trebuie să se 
examineze dacă autoritățile competente 
menționate la articolul 10 alineatul (1) 
dispun de competențe suficiente și de 
resurse adecvate pentru a-și îndeplini 
sarcinile.

(5) Comisia examinează dacă autoritățile 
competente menționate la articolul 10 
alineatul (1) dispun de competențe 
suficiente și de resurse adecvate pentru a-și 
îndeplini sarcinile.

Or. de

Amendamentul 673
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Raportul menționat la alineatul (3) 
analizează cel puțin următoarele aspecte:

eliminat

(a) modificările survenite în structura 
pieței intermediarilor de asigurări;
(b) schimbările survenite în modelele de 
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activitate transfrontalieră;
(c) o evaluare intermediară privind 
îmbunătățirea calității consultanței oferite 
și a metodelor de vânzare și impactul 
prezentei directive asupra intermediarilor 
de asigurări care sunt întreprinderi mici 
și mijlocii.

Or. de

Amendamentul 674
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Același raport cuprinde, de asemenea, 
o evaluare de către AEAPO a impactului 
prezentei directive.

eliminat

Or. de

Amendamentul 675
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Anexa 2 – paragraful 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Specificitățile produselor de asigurare 
generală trebuie totuși să fie luate în 
considerare în orientările de nivelul 2. În 
conformitate cu principiul analog 
prevăzut la articolul 3 din MiFID II, ar 
trebui să se ia în considerare un regim 
analog pentru asigurări, atunci când se 
pune în aplicare directiva la nivel 
național și în cadrul orientărilor 
Comitetului comun. Persoanele care 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări în materie de produse de 
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asigurare cu componentă investițională ar 
trebui să respecte atât normele de 
conduită aplicabile tuturor contractelor 
de asigurare, cât și normele sporite 
aplicabile produselor de asigurare cu 
componentă investițională. Oricine 
intermediază produse de asigurare cu 
componentă investițională trebuie să fie 
înregistrat ca intermediar de asigurări.

Or. en


