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***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
medjazzjoni fl-assigurazzjoni (riformulazzjoni)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja – tfassil mill-ġdid)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2012)0360),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 53(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-
Parlament (C7-0180/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-28 ta’ Novembru 2001 fuq l-użu aktar 
strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali1,

– wara li kkunsidra l-ittra tad-9 ta' Novembru 2012 tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
indirizzata lill- Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji skont l-Artikolu 87(3) tar-
Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra l-impenji meħuda mill-Kummissjoni, matul is-seduta plenarja tal-
Parlament Ewropew tal-..., li tinkorpora l-pożizzjoni adottata mill-Parlament, u mir-
rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-... , li japprova l-pożizzjoni msemmija, 
skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikoli 87 u 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-
opinjoni tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A7-0000/2012),

A. billi, fl-opinjoni tal-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, il-proposta kkonċernata ma tinkludi ebda tibdil 
sustanzjali ħlief dak identifikat bħala tali fil-proposta u billi, f’dak li jikkonċerna l-
kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien ma' dan it-
tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-atti eżistenti 
mingħajr tibdil sustanzjali;

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt, filwaqt li jikkunsidra r-
rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv tas-Servizzi Legali tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
                                               
1 ĠU C 77 28.3.2002, p. 1.
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temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.
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Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Għandhom isiru għadd ta’ emendi fid-
Direttiva 2002/92/KE tal-Parlament u tal-
Kunsill Ewropew tad-9 ta' Diċembru 2002 
dwar il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni. Fl-
interess taċ-ċarezza, id-Direttiva 
msemmija għandha tiġi riformulata.

(1) Għandhom isiru emendi fid-
Direttiva 2002/92/KE tal-Parlament u tal-
Kunsill Ewropew tad-9 ta' Diċembru 2002 
dwar il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni. 
Għalhekk qed jiġi propost li din id-
Direttiva tiġi riformulata.

Or. de

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) Tipi differenti ta' persuni jew 
istituzzjonijiet, bħal aġenti, sensara u 
operaturi ta' bankassigurazzjoni , impriżi 
tal-assigurazzjoni, aġenti tal-ivvjaġġar u 
kumpaniji tal-kiri ta’ karozzi, jistgħu 
jqassmu prodotti ta' assigurazzjoni.

Or. de

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

għandhom jinġiebu wkoll fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva l-ġdida, b'mod 
simili, bħala aġenti tal-assigurazzjoni u 
sensara.

Or. de

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Istati Membri m'għandhomx 
japplikaw ir-rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni 
għal intermedjarji tal-assigurazzjoni li 
jwettqu medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
b'rabta ma' ċerti tipi ta’ kuntratt tal-
assigurazzjoni fuq bażi anċillari, jew 
b'rabta mal-ġestjoni professjonali tal-
pretensjonijiet, tal-istimar tad-danni jew 
tal-apprezzament espert tal-
pretensjonijiet, dejjem jekk l-istess 
intermedjarji jikkonformaw mar-rekwiżiti 
ta' din id-Direttiva f'dak li jirrigwarda l-
għarfien, il-kapaċità u r-reputazzjoni 
tajba tagħhom, kif ukoll mar-rekwiżiti 
applikabbli tat-tagħrif u tal-kondotta 
kummerċjali, u dejjem jekk dikjarazzjoni 
tal-attivitajiet tagħhom tkun tressqet lill-
awtorità kompetenti.

imħassar

Or. de

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Intermedjarju tal-assigurazzjoni jew 
tar-riassigurazzjoni jwettaq attività ta' 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni fl-ambitu 
tal-libertà tal-forniment ta' servizzi meta,
(a) huwa jwettaq medjazzjoni fl-
assigurazzjoni jew fir-riassigurazzjoni 
għal detentur tal-assigurazzjoni jew għal 
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detentur potenzjali tal-assigurazzjoni, li 
huwa residenti jew stabbilit fi Stat 
Membru differenti minn dak tad-
domiċilju tal-intermedjarju; u
(b) kull riskju li jrid jiġi assigurat ikun 
jinsab fi Stat Membru differenti minn dak 
tad-domiċilju tal-intermedjarju.
Intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni jwettaq medjazzjoni fl-
assigurazzjoni jew fir-riassigurazzjoni fl-
ambitu tal-libertà tal-forniment ta' 
servizzi meta huwa jżomm preżenza 
dejjiema fi Stat Membru differenti minn 
dak tad-domiċilju. 

Or. de

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(22) Huwa importanti li jiġi ggarantit livell 
għoli ta’ professjonaliżmu u kompetenza 
fost l-intermedjarji ta' assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni, kif ukoll fost l-impjegati 
tal-assiguraturi diretti li jkunu involuti fl-
attivitajiet ta' qabel, matul u wara l-bejgħ 
ta' poloz tal-assigurazzjoni. Għaldaqstant, 
l-għarfien professjonali ta’ intermedjarju u
tal-impjegati ta’ assiguraturi diretti għandu 
jikkorrispondi mal-livell ta’ kumplessità ta' 
dawn l-attivitajiet. Għandu jiġi żgurat 
tagħlim kontinwu u korrispondenti. L-
Istati Membri għandhom jirregolaw il-
forma, il-kontenut u l-obbligu tal-prova. 
Fl-istess waqt għandhom jiġu ċċertifikati 
unitajiet ta' taħriġ professjonali bbażati 
f'fergħat jew assoċjazzjonijiet proprji.

Or. de
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Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(30) Il-konsumaturi għandhom jingħataw 
tagħrif ċar minn qabel dwar l-istatus tal-
persuni li jbigħu l-prodott tal-
assigurazzjoni. Ta' min jiġi kkunsidrat li 
jiddaħħal żvelar obbligatorju tal-istatus 
għall-intermedjarji tal-assigurazzjoni u 
għall-impriżi tal-assigurazzjoni Ewropej. 
Dan it-tagħrif għandu jingħadda lill-
konsumatur fl-istadju ta’ qabel l-iffirmar 
tal-kuntratt. L-għan ta’ dan it-tagħrif huwa 
li juri r-rabta bejn l-impriża tal-
assigurazzjoni u l-intermedjarju (fejn 
relevanti).

Or. de

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(31) Fil-każ ta' prodotti ta' investiment fl-
assigurazzjoni, l-intermedjarju u l-
impjegat tal-intermedjarju ta’ 
assigurazzjoni jew tal-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom ikunu obbligati li 
jinfurmaw lill-klijent dwar il-kostijiet u t-
tariffi tal-prodott ta' investiment fl-
assigurazzjoni, qabel ma jsir il-bejgħ. L-
Istati Membri jistgħu jistipulaw obbligi ta' 
żvelar, li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti 
stabbiliti f'din id-Direttiva, bil-kundizzjoni 
li jibqgħu jiġu żgurati kundizzjonijiet 
indaqs għall-kompetizzjoni bejn il-modi 
differenti ta' bejgħ u medjazzjoni kif ukoll 
il-proporzjonalità bejn il-piżijiet 
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għandu jiġi infurmat dwar id-dritt tiegħu 
li jitlob tali tagħrif, u dan it-tagħrif 
għandu jingħadda lill-klijent fuq talba 
tiegħu.

amministrattivi li jirriżultaw u l-ħarsien 
tal-konsumatur maħsub.

Or. de

Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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professjonali.

Or. de

Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Huwa essenzjali li l-klijent ikun jaf 
jekk hux qed jittratta ma' intermedjarju li 
qed jagħti parir lill-konsumatur fuq 
prodotti minn firxa wiesgħa ta' impriżi tal-
assigurazzjoni jew fuq prodotti pprovduti 
minn numru speċifiku ta' impriżi tal-
assigurazzjoni.

(35) Huwa importanti li l-konsumatur ikun 
jaf jekk hux qed jittratta ma' intermedjarju 
li qed jagħti parir lill-konsumatur fuq 
prodotti minn firxa wiesgħa ta' impriżi tal-
assigurazzjoni jew fuq prodotti pprovduti 
minn numru speċifiku ta' impriżi tal-
assigurazzjoni.

Or. de

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Minħabba d-dipendenza dejjem tikber 
tal-konsumaturi fuq ir-
rakkomandazzjonijiet personali, jixraq li 
tiġi inkluża definizzjoni tal-konsulenza. 
Qabel ma tingħata konsulenza, l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jivverifikaw il-
ħtiġijiet, id-domandi u l-qagħda finanzjarja 
tal-klijent. Jekk l-intermedjarju jiddikjara li 
jkun qed jagħti parir fuq prodotti minn 
firxa wiesgħa ta' impriżi tal-assigurazzjoni, 
għandu jwettaq analiżi ġust u f'firxa 
suffiċjentement wiesgħa tal-prodotti 
disponibbli fis-suq. Barra minn hekk, l-
intermedjarji kollha tal-assigurazzjoni u l-
impriżi kollha tal-assigurazzjoni għandhom 
jispjegaw ir-raġunijiet li jsostnu l-parir 
tagħhom.

(36) Minħabba l-kumplessità dejjem tikber 
tal-prodotti ta' assigurazzjoni għall-
konsumaturi, jixraq li tiġi inkluża 
definizzjoni tal-konsulenza. Qabel ma 
tingħata konsulenza, l-intermedjarju jew l-
impriża tal-assigurazzjoni għandhom 
jivverifikaw l-aspettattivi u l-ħtiġijiet tal-
klijent fir-rigward tal-kopertura tal-
assigurazzjoni tiegħu u l-qagħda 
finanzjarja tiegħu. Jekk l-intermedjarju 
jiddikjara li jkun qed jagħti parir fuq 
prodotti minn firxa wiesgħa ta' impriżi tal-
assigurazzjoni, għandu jwettaq analiżi 
ġusta u f'firxa suffiċjentement wiesgħa tal-
prodotti disponibbli fis-suq. Barra minn 
hekk, l-intermedjarji kollha tal-
assigurazzjoni u l-impriżi kollha tal-
assigurazzjoni għandhom jispjegaw ir-
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raġunijiet li jsostnu l-parir tagħhom.

Or. de

Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Għandhom jiġu stipulati regoli biex 
jagħtu, lill-persuna li tbigħ il-prodott tal-
assigurazzjoni, ċerta għażla fir-rigward 
tal-mezz li bih jiġi pprovdut kull tagħrif
lill-klijent, bl-użu permess ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi fejn xieraq 
fir-rigward taċ-ċirkustanzi tat-tranżazzjoni. 
Madankollu, il-klijent għandha tingħatalu 
l-għażla li jirċevi t-tagħrif fuq il-karta.  Fl-
interess tal-aċċess tal-konsumaturi għall-
informazzjoni, kull tagħrif ta’ qabel l-
iffirmar tal-kuntratt għandu jingħata
dejjem mingħajr ħlas.

(38) Għandhom jiġu stipulati regoli sabiex 
tiġi ffaċilitata l-għażla fir-rigward tal-
mezz li bih jiġi pprovdut it-tagħrif 
obbligatorju lill-klijent, bl-użu permess ta’ 
komunikazzjonijiet elettroniċi fejn xieraq 
fir-rigward taċ-ċirkustanzi tat-tranżazzjoni. 
Madankollu, il-klijent għandha tingħatalu 
l-għażla li jirċievi t-tagħrif fuq il-karta. Fl-
interess tal-aċċess tal-konsumaturi għall-
informazzjoni, kull tagħrif ta’ qabel l-
iffirmar tal-kuntratt irid ikun aċċessibbli
mingħajr ħlas.

Or. de

Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

fejn ikunu qed iwettqu attivitajiet ta' 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni fit-territorju 
tagħhom, sakemm tali dispożizzjonijiet 
aktar stretti jikkonformaw mal-liġi tal-
Unjoni , inkluża d-Direttiva 2000/31/KE 

tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali ta' 
servizzi ta' soċjetà ta' informazzjoni, b'mod 
partikolari kummerċ elettroniku, fis-Suq 
Intern (Direttiva dwar il-kummerċ 
elettroniku). Stat Membru li jipproponi li 
japplika, u li fil-fatt japplika, 
dispożizzjonijiet li jirregolaw lill-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u l-bejgħ 
tal-prodotti ta’ assigurazzjoni apparti dawk 
id-dispożizzjonijiet diġà stipulati f'din id-
Direttiva, għandhom jiżguraw li l-piż 
amministrattiv li jitnissel minn dawk id-
dispożizzjonijiet jibqa' limitat.

Or. de

Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Il-prattiki ta’ bejgħ inkroċjat huma 
strateġija komuni għall-fornituri ta’ 
servizzi finanzjarji bl-imnut madwar fl-
Unjoni. Jistgħu jipprovdu benefiċċji għall-
konsumaturi, iżda jistgħu wkoll 
jirrappreżentaw prattiki fejn l-interess tal-
konsumaturi ma jitqiesx kif xieraq. 

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

Or. de

Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

jinvolvu investimenti ta’ sikwit isiru 
disponibbli għall-klijenti bħala alternattivi 
jew sostituti potenzjali għall-prodotti ta’ 
investiment soġġetti għad-Direttiva 
[MiFID II]. Sabiex jingħata ħarsien 
konsistenti tal-investituri, u sabiex jiġi 
evitat ir-riskju tal-arbitraġġ regolatorju, 
huwa importanti li l-prodotti ta’ 
investiment bl-imnut (prodotti tal-
investimenti tal-assigurazzjoni kif 
iddefiniti fir-Regolament dwar dokumenti 
ewlenin ta’ informazzjoni għall-prodotti ta’ 
investiment) ikunu soġġetti għall-istess 
standards ta’ kondotta tal-operazzjonijiet: 
dawn jinkludu l-provvista ta’ tagħrif 
xieraq, rekwiżiti għall-adegwatezza tal-
konsulenza, restrizzjonijiet fuq l-inċentivi, 
kif ukoll rekwiżiti għall-ġestjoni tal-
kunflitti ta’ interess. L-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq (AETS) u l-Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet 
tax-Xogħol (AEAPX) għandhom jaħdmu 
id f'id biex jiksbu kemm jista' jkun 
konsistenza fir-regoli ta’ kondotta għall-
prodotti ta' investiment bl-imnut li jkunu 
soġġetti jew għal [MiFID II] jew għal din 
id-Direttiva, permezz ta' linji gwida. Għall-
prodotti ta’ investiment fl-assigurazzjoni, l-
istandards ta’ din id-Direttiva li huma 
applikabbli għall-kuntratti kollha tal-
assigurazzjoni (il-Kapitolu VI ta’ din id-
Direttiva), kif ukoll l-istandards imsaħħa 
għall-prodotti ta’ investiment fl-
assigurazzjoni, huma kumulattivi. B'hekk, 
persuni li jwettqu medjazzjoni fl-
assigurazzjoni b'rabta ma' prodotti tal-
investiment fl-assigurazzjoni għandhom 
jikkonformaw mal-istandards tal-kondotta 
applikabbli għal kull kuntratt tal-
assigurazzjoni, kif ukoll mal-istandards 
imsaħħa applikabbli għall-prodotti ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni.

Or. de
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Emenda 20
Proposta għal direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Sabiex tiġi żgurata l-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva min-
naħa ta’ impriżi tal-assigurazzjoni u 
persuni li jwettqu l-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, u sabiex jiġi żgurat li l-
istess impriżi u persuni jkunu soġġetti għal 
trattament indaqs mal-Unjoni kollha, l-
Istati Membri għandhom ikunu obbligati li 
jipprovdu għal sanzjonijiet u miżuri 
amministrattivi li jkunu effettivi,
proporzjonati u dissważivi. Saret reviżjoni 
tas-setgħat eżistenti u tal-applikazzjoni 
prattika tagħhom, bil-għan li tinġieb 'il 
quddiem il-konverġenza tas-sanzjonijiet u 
tal-miżuri fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-8 ta' Diċembru 2010 dwar 
rinfurzar tar-reġimi tas-sanzjonar fis-settur 
tas-servizzi finanzjarji. Għaldaqstant, is-
sanzjonijiet u l-miżuri amministrattivi 
stipulati mill-Istati Membri għandhom 
jissodisfaw ċerti rekwiżiti essenzjali 
b’rabta mad-destinatarji, ma' kriterji li 
għandhom jitqiesu fl-applikazzjoni ta’ 
sanzjoni jew miżura, mal-pubblikazzjoni,
mas-setgħat ewlenin ta’ sanzjonar, u mal-
livelli ta’ sanzjonijiet amministrattivi 
pekunarji.

(43) Sabiex tiġi żgurata l-konformità mad-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva min-
naħa ta’ impriżi tal-assigurazzjoni u 
persuni li jwettqu l-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, u sabiex jiġi żgurat li l-
istess impriżi u persuni jkunu soġġetti għal 
trattament indaqs mal-Unjoni kollha, l-
Istati Membri għandhom ikunu obbligati li 
jipprovdu għal sanzjonijiet u miżuri 
amministrattivi li jkunu effettivi u
proporzjonati u dissważivi. Saret reviżjoni 
tas-setgħat eżistenti u tal-applikazzjoni 
prattika tagħhom, bil-għan li tinġieb 'il 
quddiem il-konverġenza tas-sanzjonijiet u 
tal-miżuri fil-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni tat-8 ta' Diċembru 2010 dwar 
rinfurzar tar-reġimi tas-sanzjonar fis-settur 
tas-servizzi finanzjarji. Għaldaqstant, is-
sanzjonijiet u l-miżuri amministrattivi 
stipulati mill-Istati Membri għandhom 
jissodisfaw ċerti rekwiżiti essenzjali 
b’rabta mad-destinatarji, ma' kriterji li 
għandhom jitqiesu fl-applikazzjoni ta’ 
sanzjoni jew miżura, mal-pubblikazzjoni, 
kif ukoll mas-setgħat ewlenin ta’ 
sanzjonar.

Or. de

Emenda 21
Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati 
f'din id-Direttiva, is-setgħa ta’ adozzjoni 

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

Or. de

Emenda 22
Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
skont l-Artikoli 10 sa 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi 
Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol), il-Kummissjoni 
għandha tadotta atti ddelegati kif inhu 
stipulat fl-Artikolu [8] dwar nozzjonijiet 
suffiċjenti ta' għarfien u l-abbiltà tal-
intermedjarju, l-Artikoli [17 u 23] dwar il-
ġestjoni tal-kunflitti ta' interess, u l-
Artikoli [24 u 25] dwar l-obbligi tal-
kondotta tal-operazzjonijiet b'rabta mal-

imħassar
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pakketti ta' prodotti ta' investiment bl-
imnut, kif ukoll mal-implimentazzjoni ta' 
standards tekniċi kif inhu stipulat fl-
Artikolu [30] dwar il-proċeduri u l-forom 
għat-tressiq ta' informazzjoni dwar 
sanzjonijiet. Dawn l-atti ddelegati u 
standards tekniċi u implimentattivi 
għandhom jiġu abbozzati mill-AEAPX.

Or. de

Emenda 23
Proposta għal direttiva
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(56) Reviżjoni ta’ din id-Direttiva għandha 
ssir ħames snin wara d-data tad-dħul fis-
seħħ tagħha, sabiex tqis l-iżviluppi tas-suq 
u żviluppi f'oqsma oħra tal-liġi tal-Unjoni, 
jew esperjenzi tal-Istati Membri fl-
implimentazzjoni tal-liġi tal-Unjoni.

Or. de

Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tippreskrivi r-
regoli dwar il-bidu u t-twettiq tal-
attivitajiet ta' medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
u r-riassigurazzjoni, inkluża l-ġestjoni 
professjonali tal-pretensjonijiet u tal-
istimar tad-danni, minn persuni naturali 
jew ġuridiċi li huma stabbiliti fi Stat 
Membru jew li jixtiequ jkunu stabbiliti fih.

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

Or. de
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Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt e - punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

i) l-assigurazzjoni hija komplimentarja 
għall-prodott ipprovdut jew, skont il-każ, 
għall-forniment ta' servizz minn 
kwalunkwe fornitur, fejn dik l-
assigurazzjoni tkopri r-riskju ta' waqfien 
minħabba ħsara, telf jew ħsara f'oġġetti 
pprovduti minn dak il-fornitur; jew

Or. de

Emenda 26
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt e - punt ii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) ħsara fil-bagalji jew it-telf tagħhom u 
riskji oħra marbuta ma' vvjaġġar 
ibbukkjat ma' dak il-fornitur, anke jekk l-
assigurazzjoni tkopri assigurazzjoni fuq 
il-ħajja jew riskji ta' responsabbiltà, bil-
kundizzjoni li l-kopertura hija anċillari 
għall-kopertura prinċipali għar-riskji 
marbuta ma' dak l-ivvjaġġar; jew 

Or. de

Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt e - punt iii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) ħsara fil-bagalji jew it-telf tagħhom u 
riskji oħra marbuta mal-kiri ta' vettura 
bil-mutur, inkluż il-feriment tal-
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passiġġieri, bil-kundizzjoni li l-kopertura 
hija anċillari għall-kopertura prinċipali 
għar-riskji marbuta ma' dak il-kiri;

Or. de

Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. "impriża tal-assigurazzjoni" tfisser 
impriża li tkun irċeviet awtorizzazzjoni 
uffiċjali skont l-Artikolu 6 tad-
Direttiva 73/239/KEE jew Artikolu 6 tad-
Direttiva 79/267/KEE.

1. "impriża tal-assigurazzjoni" tfisser 
impriża diretta tal-assigurazzjoni tal-ħajja 
jew mhux tal-ħajja li kisbet 
awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 14 tad-
Direttiva 2009/138/KE.

Or. de

Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. "impriza tar-riassigurazzjoni" tfisser 
impriza li tkun irċeviet awtorizzazzjoni 
uffiċjali skont l-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2005/68/KE.

2. "impriża tar-riassigurazzjoni" tfisser 
impriża li hija awtorizzata skont l-
Artikolu 14 tad-Direttiva 2009/138/KE 
twettaq attivitajiet ta' riassigurazzjoni.

Or. de

Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. "medjazzjoni fl-assigurazzjoni" tfisser l-
attivitajiet ta' konsulenza, proposti jew it-
twettiq ta' xogħol ieħor preparatorju għall-

3. "medjazzjoni fl-assigurazzjoni" tfisser l-
attivitajiet ta' konsulenza, proposti jew it-
twettiq ta' xogħol ieħor preparatorju għall-
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konklużjoni ta' kuntratti ta' 
assigurazzjoni, il-konklużjoni ta’ tali 
kuntratti, jew għajnuna fl-amministrazzjoni 
jew prestazzjoni ta' dawk il-kuntratti, 
b'mod partikolari fil-każ ta' pretensjoni, u 
l-attività ta' ġestjoni professjonali tal-
pretensjonijiet u tal-istimar tad-danni . 
Dawn l-attivitajiet għandhom jitqiesu bħala 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni, anki jekk 
jitwettqu minn impriża tal-assigurazzjoni 
mingħajr l-intervent ta’ intermedjarju tal-
assigurazzjoni.

konklużjoni ta' kuntratti ta' 
assigurazzjoni, il-konklużjoni ta’ tali 
kuntratti, jew għajnuna fl-amministrazzjoni 
jew prestazzjoni ta' dawk il-kuntratti, 
b'mod partikolari fil-każ ta' pretensjoni. 
Dawn l-attivitajiet għandhom jitqiesu bħala 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni, anki jekk 
jitwettqu minn impriża tal-assigurazzjoni 
mingħajr l-intervent ta’ intermedjarju tal-
assigurazzjoni. Kull waħda minn dawn l-
attivitajiet li ġejjin titqies bħala 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni fit-tifsira ta' 
din id-Direttiva:
Id-disponibilità ta' informazzjoni dwar 
kuntratt ta' assigurazzjoni wieħed jew 
aktar abbażi ta' kriterji magħżula minn 
klijent minn fuq websajt jew permezz ta' 
mezzi oħra, kif ukoll id-disponibilità ta' 
klassifika ta' prodotti tal-assigurazzjoni 
jew tnaqqis fuq il-primjum, hekk kif il-
klijent sussegwentement ikun jista' 
jikkonkludi kuntratt b'mod dirett.

Or. de

Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "medjazzjoni fir-riassigurazzjoni" tfisser 
l-attivitajiet ta' konsulenza, proposti jew 
twettiq ta' xogħol ieħor preparatorju għall-
konklużjoni ta' kuntratti ta' 
riassigurazzjoni, tal-konklużjoni ta' dawk 
il-kuntratti, jew l-għajnuna fil-ġestjoni u l-
eżekuzzjoni ta' tali kuntratti, b'mod 
partikolari fil-każ ta' pretensjoni , kif ukoll 
l-attività ta' ġestjoni professjonali tal-
pretensjonijiet u tal-istimar tad-danni. . 
Dawn l-attivitajiet għandhom jitqiesu 
medjazzjoni fir-riassigurazzjoni wkoll jekk 
jitkomplew minn impriża tar-
riassugurazzjoni mingħajr l-intervent ta’ 

6. "medjazzjoni fir-riassigurazzjoni" tfisser 
l-attivitajiet ta' konsulenza, proposti jew 
twettiq ta' xogħol ieħor preparatorju għall-
konklużjoni ta' kuntratti ta' assigurazzjoni 
u riassigurazzjoni, il-konklużjoni ta' dawk 
il-kuntratti, jew l-għajnuna fil-ġestjoni u l-
eżekuzzjoni ta' tali kuntratti, b'mod 
partikolari fil-każ ta' pretensjoni. Dawn l-
attivitajiet għandhom jitqiesu medjazzjoni 
fir-riassigurazzjoni wkoll jekk jitkomplew 
minn impriża tar-riassugurazzjoni mingħajr 
l-intervent ta’ intermedjarju ta' 
riassigurazzjoni.
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intermedjarju ta' riassigurazzjoni.

Or. de

Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. "intermedjarju tar-riassigurazzjoni" 
tfisser kull persuna naturali jew ġuridika, 
għajr impriża tar-riassigurazzjoni, li, bi 
ħlas, tibda jew issegwi medjazzjoni fir-
riassigurazzjoni;

7. "intermedjarju tar-riassigurazzjoni" 
tfisser kull persuna naturali jew ġuridika, 
għajr impriża tar-riassigurazzjoni u l-
impjegati tagħha, li, bi ħlas, jibdew jew 
iwettqu medjazzjoni fir-riassigurazzjoni;

Or. de

Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

8. "intermedjarju ta' 
assigurazzjoni abbinata " tfisser kull 
persuna li twettaq l-attività ta' medjazzjoni 
fl-assigurazzjoni għal jew f'isem impriża 
tal-assigurazzjoni waħda, jew 
intermedjarju tal-assigurazzjoni wieħed 
jew, meta l-prodotti tal-assigurazzjoni ma 
jkunux f'kompetizzjoni ma' xulxin, għal 
jew f'isem aktar minn impriża tal-
assigurazzjoni waħda jew aktar minn 
intermedjarju tal-assigurazzjoni wieħed, u 
li madankollu la tkun tirċievi l-primjums 
u lanqas l-ammonti speċifiċi għall-klijenti 
u li taġixxi taħt ir-responsabbiltà sħiħa ta' 
dawk l-impriżi tal-assigurazzjoni jew 
intermedjarji tal-assigurazzjoni, dejjem 
jekk l-intermedjarji tal-assigurazzjoni li l-
persuna taġixxi taħt ir-responsabbiltà 
tagħhom ma jaġixxux huma stess taħt ir-
responsabbiltà ta' impriża oħra jew 
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intermedjarju ieħor tal-assigurazzjoni;

Or. de

Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. "riskji kbar" għandha tkun kif 
iddefinita bl-Artikolu 5(d) tad-Direttiva 
73/239/KEE;

11. "riskji kbar" għandha tkun kif 
iddefinita bl-Artikolu 13 punt 27 tad-
Direttiva 2009/138/KEE;

Or. de

Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. de

Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) ''prodott'' tfisser kuntratt tal-
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assigurazzjoni li jkopri riskju wieħed jew 
diversi riskji;

Or. de

Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tistabbilixxi, 
tippubblika fuq is-sit elettroniku tagħha, u 
żżomm aġġornat reġistru elettroniku uniku 
li jiġbor rekords tal-intermedjarji tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni li 
jkunu nnotifikaw l-intenzjoni tagħhom li 
jwettqu negozju transfruntier skont il-
Kapitolu IV.  Biex dan ikun possibbli, l-
Istati Membri għandhom jipprovdu t-
tagħrif relevanti lill-AEAPX mingħajr 
dewmien. Dan ir-reġistru għandu juri ħolqa 
għas-sit elettroniku ta’ kull awtorità 

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

kompetenti relevanti f´kull Stat Membru. 
Ir-reġistru għandu jiġbor ħoloq elettroniċi 
għas-siti elettroniċi tal-awtoritajiet 
kompetenti ta’ kull Stat Membru, u r-
reġistru għandu jkun aċċessibbli minn 
dawk l-istess siti elettroniċi. L-AEAPX 
għandha dritt ta' aċċess għad-data 
miżmuma hemm. L-AEAPX u l-
awtoritajiet kompetenti għandhom dritt 
jimmodifikaw id-data miżmuma. Is-
suġġetti tad-data, li d-data personali 
tagħhom tista' tiġi miżmuma u skambjata, 
għandhom id-dritt għal aċċess u għal 
informazzjoni xierqa.

Or. de

Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. L-intermedjarji reġistrati tal-
assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni 
għandhom il-permess jibdew jew iwettqu 
attività ta' medjazzjoni fl-assigurazzjoni u 
r-riassigurazzjoni fil-Komunità fl-ambitu 
tal-libertà tal-istabbiliment u l-libertà tal-
forniment ta’ servizzi.

Or. de

Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 8b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8b. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu li l-
intermedjarji li diġà huma reġistrati skont 
id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 2002/92/KE (IMD1), 
m'għandhomx għalfejn jerġgħu 
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jirreġistraw mill-ġdid.

Or. de

Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 imħassar
Proċedura ta’ dikjarazzjoni għall-

forniment ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni anċillari; ġestjoni 

professjonali ta’ pretensjonijiet jew ta’ 
servizzi ta’ stimar tad-danni

1. Ir-rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni tal-
Artikolu 3 ma għandhomx japplikaw għal 
intermedjarju tal-assigurazzjoni li jwettaq 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni fuq bażi 
anċillari, sakemm l-attivitajiet tiegħu ma 
jilħqux il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
(b) l-attività professjonali ewlenija tal-
intermedjarju tal-assigurazzjoni mhijiex 
ta’ medjazzjoni tal-assigurazzjoni;
(c) l-intermedjarju tal-assigurazzjoni jkun 
medjatur biss għal ċerti prodotti tal-
assigurazzjoni li huma komplimentari 
għal prodott jew servizz, u jidentifika 
dawn biċ-ċar fid-dikjarazzjoni;
(d) il-prodotti tal-assigurazzjoni 
kkonċernati ma jkoprux l-assigurazzjoni 
tal-ħajja jew riskji ta’ responsabbiltà, 
ħlief fejn tali kopertura tkun inċidentali 
għall-kopertura ewlenija.
2. Ir-rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni fl-
Artikolu 3 ma għandhomx japplikaw għal 
intermedjarji tal-assigurazzjoni li l-unika 
attività tagħhom tkun il-ġestjoni 
professjonali tal-pretensjonijiet jew 
servizzi ta’ stimar tad-danni.
3. Intermedjarju tal-assigurazzjoni li jkun 
soġġett għall-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-
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Artikolu għandu jressaq, lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru tad-
domiċilju tiegħu, dikjarazzjoni li fiha 
jinforma lill-awtorità kompetenti rigward 
l-identità, l-indirizz u l-attivitajiet 
professjonali tiegħu.
4. L-intermedjarji li jkunu soġġetti għall-
paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom ikunu soġġetti għad-
dispożizzjonijiet tal-Kapitoli I, III, IV, V, 
VIII, IX u tal-Artikoli 15 u 16 ta' din id-
Direttiva.

Or. de

Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni, inklużi dawk li jwettqu 
dawn l-attivitajiet fuq bażi anċillari, u l-
membri tal-persunal tal-impriżi tal-
assigurazzjoni li jwettqu attivitajiet ta' 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni, għandu 
jkollhom l-għarfien u l-kapaċità xierqa, kif 
stabbilit mill-Istat Membru tad-domiċilju 
tal-intermedjarju jew tal-impriża, biex 
iwettqu l-kompiti u d-dmirijiet tagħhom 
b'mod adegwat.

Or. de
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Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jaġġustaw il-
kundizzjonijiet meħtieġa fir-rigward  tal-
għarfien u l-kapaċità b'konformità mal-
attività partikulari ta' medjazzjoni fl-
assigurazzjoni jew riassigurazzjoni u l-
prodotti li dwarhom issir medjazzjoni, 
partikolarment jekk l-attività professjonali 
prinċipali tal-intermedjarju ma tkunx ta' 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni. F'dawk il-
każijiet, tali intermedjarju jista'  jwettaq
attività ta' medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
biss jekk intermedjarju tal- assigurazzjoni 
li jikkonforma mal-kondizzjonijiet ta' dan 
l-Artikolu jew impriża tal- assigurazzjoni 
tassumi responsabbiltà sħiħa għall-
azzjonijiet  tal-intermedjarju  .L-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu li fil-każi 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 3(1), l-impriża jew l-
intermedjarju  tal-assigurazzjoni għandha 
tivverifika li l-għarfien u l-kapaċità  tal-

L-Istati Membri għandhom jaġġustaw il-
kundizzjonijiet meħtieġa fir-rigward tal-
għarfien u l-kapaċità b'konformità mal-
attività partikulari ta' medjazzjoni fl-
assigurazzjoni jew riassigurazzjoni u l-
prodotti li dwarhom issir medjazzjoni, 
partikolarment jekk l-attività professjonali 
prinċipali tal-intermedjarju ma tkunx ta' 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni. L-Istati 
Membri jistgħu jipprovdu li fil-każi 
msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 3(1), u għall-membri tal-persunal 
tal-impriżi tal-assigurazzjoni li jwettqu 
attivitajiet ta' medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, l-impriża  jew l-
intermedjarju tal-assigurazzjoni għandha 
tivverifika li l-għarfien u l-kapaċità tal-
intermedjarji huma f'konformità mal-
obbligazzjonijiet stipulati fl-ewwel 
subparagrafu ta' dan il-paragrafu u, fejn 
meħtieġ, għandhom jipprovdu lil dawk l-
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intermedjarji huma f'konformità mal-
obbligazzjonijiet stipulati fl-ewwel 
subparagrafu ta' dan il-paragrafu u, fejn 
meħtieġ, għandhom jipprovdu lil dawk l-
intermedjarji b'taħriġ li jikkorrispondi mar-
rekwiżiti li jikkonċernaw il-prodotti 
mibjugħa mill-intermedjarji.

intermedjarji b'taħriġ li jikkorrispondi mar-
rekwiżiti li jikkonċernaw il-prodotti 
mibjugħa mill-intermedjarji.

Or. de

Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni u membri tal-persunal tal-
impriżi tal-assigurazzjoni li jwettqu 
attivitajiet ta' medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
għandu jkollhom reputazzjoni tajba. Bħala 
minimu, għandu jkollhom kondotta tal-
pulizija nadifa jew xi ekwivalent nazzjonali 
ieħor b'relazzjoni ma' offiżi kriminali serji 
marbuta ma' reati kontra l-proprjetà jew 
reati oħra marbuta ma' attivitajiet 
finanzjarji.

Or. de

Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni għandu jkollhom 
assigurazzjoni ta' indemnità professjonali li 
tkopri t-territorju kollu tal-Unjoni jew xi 
garanzija oħra komparabbli kontra 

3. L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni għandu jkollhom 
assigurazzjoni ta' indemnità professjonali li 
tkopri t-territorju kollu tal-Unjoni jew xi 
garanzija oħra komparabbli kontra 
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responsabbiltà li tirriżulta minn negliġenza 
professjonali, tal-anqas għal 
EUR 1 120 000 applikabbli għal kull 
pretensjoni u aggregat ta' EUR 1 680 000
fis-sena għall-pretensjonijiet kollha, 
sakemm dik l-assigurazzjoni jew garanzija 
komparabbli tkun diġà provduta minn 
impriża tal-assigurazzjoni, impriża tar-
riassigurazzjoni jew impriża oħra li għan-
nom tagħha l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
jkollu s-setgħa li jaġixxi jew dik l-impriża 
tkun assumiet ir-responsabbiltà sħiħa għall-
azzjonijiet tal-intermedjarju.

responsabbiltà li tirriżulta minn negliġenza 
professjonali, tal-anqas għal 
EUR 1 000 000 applikabbli għal kull 
pretensjoni u aggregat ta' EUR 2 000 000
fis-sena għall-pretensjonijiet kollha, 
sakemm dik l-assigurazzjoni jew garanzija 
komparabbli tkun diġà provduta minn 
impriża tal-assigurazzjoni, impriża tar-
riassigurazzjoni jew impriża oħra li għan-
nom tagħha l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
jkollu s-setgħa li jaġixxi jew dik l-impriża 
tkun assumiet ir-responsabbiltà sħiħa għall-
azzjonijiet tal-intermedjarju.

Or. de

Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

8. L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw:

Or. de

Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Għar-rikonoxximent reċiproku tal-
għarfien u l-kapaċitajiet tal-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni 
kif ukoll għall-membri tal-persunal tal-
impriżi tal-assigurazzjoni li jwettqu 
attivitajiet ta' medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, partikolarment fil-każ tal-
livell ta' kwalifiki professjonali, kwalifika 
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nazzjonali akkreditata għal-livell 3 jew 
aktar fil-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki 
stabbilit bir-Rakkomandazzjoni tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
23 ta' April 2008 dwar l-istabbiliment ta' 
Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-
tagħlim tul il-ħajja għandha tiġi 
rikonoxxuta minn Stat Membru ospitanti 
bħala prova li l-intermedjarju ta’ 
assigurazzjoni jew riassigurazzjoni 
jissodisfa r-rekwiżiti tal-għarfien u l-
kapaċità li huma kundizzjoni għar-
reġistrazzjoni skont din id-Direttiva.

Or. de

Emenda 52
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw  l-
istabbiliment ta' proċeduri ta' lmenti ta' 
rimedju li jkunu xierqa, effikaċi, imparzjali 
u indipendenti, għas-soluzzjoni barra l-
qorti ta' tilwim bejn intermedjarji tal-
assigurazzjoni u klijenti, kif ukoll bejn 
impriżi tal-assigurazzjoni u klijenti, bl-użu 
tal-korpi eżistenti fejn xieraq.  L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ukoll li l-
impriżi u l-intermedjarji kollha tal-
assigurazzjoni jieħdu sehem fil-proċeduri 
għas-soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qrati, 
fejn jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw  l-
istabbiliment ta' proċeduri ta' lmenti ta' 
rimedju li jkunu xierqa, effikaċi, imparzjali 
u indipendenti, għas-soluzzjoni barra l-
qorti ta' tilwim bejn intermedjarji tal-
assigurazzjoni u klijenti, kif ukoll bejn 
impriżi tal-assigurazzjoni u klijenti, bl-użu 
tal-korpi eżistenti fejn xieraq.  L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw ukoll li l-
impriżi u l-intermedjarji kollha tal-
assigurazzjoni jieħdu sehem fil-proċeduri 
għas-soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qrati.

Or. de

Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. de

Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 58
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Emenda 60
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 62
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de
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Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt b – sottopunt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 64
Proposta għal direttiva
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
L-Istati Membri jistgħu jipprevedu jew, 
skont il-każ, iżommu, obbligi ta' żvelar 
addizzjonali għall-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u għall-membri tal-
persunal tal-impriżi tal-assigurazzjoni, 
bil-kundizzjoni li jibqgħu jiġu żgurati 
kundizzjonijiet indaqs għall-kompetizzjoni 
bejn il-modi differenti ta' bejgħ u ta' 
medjazzjoni u l-proporzjonalità bejn il-
piżijiet amministrattivi li jirriżultaw u l-
ħarsien tal-konsumatur maħsub.

Or. de

Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. de

Emenda 66
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 67
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 68
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B'deroga mill-paragrafu 1(f) għal imħassar
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ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva, l-intermedjarju ta’ 
kuntratti tal-assigurazzjoni li ma jkunux 
tal-klassijiet speċifikati fl-Anness I tad-
Direttiva 2002/83/KE, qabel il-
konklużjoni ta’ kwalunkwe kuntratt tal-
assigurazzjoni, u jekk l-intermedjarju 
għandu jiġi rimunerat b'tariffa jew 
b'kummissjoni, għandu:
(a) jipprovdi lill-klijent bl-ammont jew, 
fejn l-ammont preċiż mhux possibbli li 
jingħata, il-bażi tal-kalkolu tat-tariffa jew 
tal-kummissjoni jew tal-kombinazzjoni 
tat-tnejn, jekk il-klijent jitlob dan;
(b) jinforma lill-klijent bid-dritt tiegħu li 
jitlob l-informazzjoni msemmija fil-punt 
(a).

Or. de

Emenda 69
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 70
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. de

Emenda 71
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 72
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 73
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-

imħassar
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Artikolu 33. Dawk l-atti ddelegati 
għandhom jispeċifikaw:
(a) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat kif 
ir-rimunerazzjoni tal-intermedjarju -
inkluża kummissjoni kontinġenti -
għandha tiġi żvelata lill-klijent, kif 
imsemmi fil-paragrafu 1(f) u (g) u fil-
paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu;
(b) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat, 
b'mod partikulari, il-bażi tal-kalkolu tat-
tariffa jew il-kummissjoni kollha, jew il-
kombinazzjoni tat-tnejn;
(c) il-passi li wieħed jista' jistenna 
raġonevolment li jittieħdu mill-
intermedjarji u mill-impriżi tal-
assigurazzjoni sabiex jiżvelaw ir-
rimunerazzjoni tagħhom lill-klijent.

Or. de

Emenda 74
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 75
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 76
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Paragrafu 1(b) ma japplikax jekk il-
klijent
a) jirrifjuta l-parir b'mod espliċitu jew
b) juża esklussivament komunikazzjoni ta' 
distanza għall-fini li jiġi konkluż il-
kuntratt, sakemm ma  jispjegax biċ-ċar li 
jrid li jingħata parir.

Or. de

Emenda 77
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 78
Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt, 
jingħatax jew le parir, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom 
jagħti lill-klijent it-tagħrif rilevanti dwar 

imħassar
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il-prodott ta’ assigurazzjoni, f'forma li 
tinftiehem, sabiex il-klijent ikun jista' 
jieħu deċiżjoni infurmata, filwaqt li 
jitqiesu l-kumplessità tal-prodott tal-
assigurazzjoni u t-tip ta' klijent.

Or. de

Emenda 79
Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 80
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Emenda 81
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. de

Emenda 82
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Emenda 83
Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 84
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati, skont l-
Artikolu 33, sabiex tispeċifika:

imħassar

(a) il-passi u l-arranġamenti effettivi 
organizzattivi u amministrattivi li wieħed 
jista' raġonevolment jistenna li jittieħdu 
mill-intermedjarji u l-impriżi tal-
assigurazzjoni sabiex dawn jidentifikaw, 
jipprevjenu, jiġġestixxu u jiżvelaw 
kunflitti ta' interess meta jipprovdu 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni;
(b) kriterji xierqa biex jiġu stabbiliti t-tipi 
ta’ kunflitt ta’ interess li l-eżistenza 
tagħhom tista’ tkun ta’ ħsara għall-
interessi tal-klijenti jew ta’ klijenti 
potenzjali tal-intermedjarju jew impriża 
tal-investiment.

Or. de
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Emenda 85
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 86
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 87
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn l-intermedjarju jew l-impriża tal- imħassar
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assigurazzjoni jinfurmaw lill-klijent li l-
konsulenza dwar l-assigurazzjoni tingħata 
fuq bażi indipendenti, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni:
(a) għandhom jivvalutaw għadd kbir 
biżżejjed ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni 
disponibbli fis-suq. Il-prodott ta’ 
assigurazzjoni għandhom ikunu 
diversifikati fir-rigward tat-tip tagħhom u 
l-emittenti jew il-fornituri tal-prodott, u 
ma għandhomx ikunu limitati għal 
prodott ta’ assigurazzjoni maħruġa jew 
ipprovduti minn entitajiet li jkollhom 
rabtiet mill-qrib mal-intermedjarju jew 
impriża tal-assigurazzjoni;
(b) ma għandhomx jaċċettaw jew jirċievu 
ħlasijiet, kummissjonijiet jew kwalunkwe 
benefiċċju fi flus imħallsa jew ipprovduti 
minn kwalunkwe parti terza jew persuna 
li taġixxi f’isem parti terza b’rabta mal-
provvista tas-servizz lill-klijenti.

Or. de

Emenda 88
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) in-natura tas-servizz(i) offrut(i) jew 
ipprovdut(i) lill-klijent jew lill-klijenti 
potenzjali, filwaqt li jitqiesu t-tip, l-oġġett, 
id-daqs u l-frekwenza tat-tranżazzjonijiet; 
und
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(b) in-natura tal-prodotti offerti jew 
ikkunsidrati, inklużi tipi differenti ta’ 
prodotti ta’ assigurazzjoni.

Or. de

Emenda 89
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-Istati Membri jistgħu jipprevedu 
jew, skont il-każ, iżommu, miżuri 
addizzjonali, fl-ambitu tar-rekwiżit tal-
proporzjonalità bejn il-piżijiet 
amministrattivi li jirriżultaw u l-ħarsien 
tal-konsumatur maħsub.

Or. de

Emenda 90
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
intermedjarji u l-impriżi tal-assigurazzjoni, 
meta jwettqu medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
b'rabta mal-bejgħ fejn ma tingħatax 
konsulenza, għandhom iwissu lill-klijent 
jew klijent potenzjali li huma ma jistgħux 
jivvalutaw jekk il-prodott ta’ 
assigurazzjoni fil-mira huwiex adatt għall-
klijent.  Din it-twissija tista' tiġi pprovduta 
f'format standardizzat.

Or. de
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Emenda 91
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 92
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de
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Emenda 93
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jistabbilixxu 
rekord li jinkludi dokument wieħed jew 
aktar, bħal kuntratt li jkun ġie miftiehem 
bejn l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni u l-klijent, u li jkun stipula 
d-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet, kif ukoll 
kundizzjonijiet oħra li skonthom l-
intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jipprovdu 
servizzi lill-klijent. Id-drittijiet u d-
dmirijiet tal-partijiet fil-kuntratt jistgħu 
jiġu inkorporati b’referenza għal 
dokumenti jew testi legali oħrajn.

imħassar

Or. de

Emenda 94
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. de

Emenda 95
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 33 biex tiżgura li l-intermedjarji 
u l-impriżi tal-assigurazzjoni 
jikkonformaw mal-prinċipji stipulati f'dan 
l-Artikolu meta jwettqu medjazzjoni fl-
assigurazzjoni mal-klijenti tagħhom. 
Dawk l-atti ddelegati għandhom 
jispeċifikaw:

imħassar

(a) in-natura tas-servizz(i) offrut(i) jew 
ipprovdut(i) lill-klijent jew lill-klijenti 
potenzjali, filwaqt li jitqiesu t-tip, l-oġġett, 
id-daqs u l-frekwenza tat-tranżazzjonijiet;
(b) in-natura tal-prodotti offerti jew 
ikkunsidrati, inklużi tipi differenti ta’ 
prodotti ta’ assigurazzjoni.

Or. de

Emenda 96
Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jingħataw is-setgħat investigattivi kollha 
meħtieġa għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet 
tagħhom. Fl-eżerċizzju tas-setgħat 
tagħhom ta’ sanzjonar, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jikkooperaw mill-
qrib biex jiżguraw li s-sanzjonijiet jew il-
miżuri jipproduċu r-riżultati mixtieqa, u 
għandhom jikkoordinaw l-azzjonijiet 
tagħhom meta jittrattaw każijiet 

3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jingħataw is-setgħat investigattivi kollha 
meħtieġa għall-eżerċizzju tal-funzjonijiet 
tagħhom. Fl-eżerċizzju tas-setgħat 
tagħhom ta’ sanzjonar, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jikkooperaw mill-
qrib biex jiżguraw li s-sanzjonijiet jew il-
miżuri jipproduċu r-riżultati mixtieqa, u 
għandhom jikkoordinaw l-azzjonijiet 
tagħhom meta jittrattaw każijiet 



PE502.060v01-00 54/70 PR\922352MT.doc

MT

transfruntieri. transfruntieri, b'kunsiderazzjoni tal-
kundizzjonijiet għall-ipproċessar legali 
tad-data skont id-Direttiva 95/46/KE u r-
Regolament (KE) Nru 45/2001. L-
awtoritajiet kompetenti għandhom id-dritt 
jitolbu dokumenti jew informazzjoni oħra 
permezz ta' deċiżjoni formali. Din id-
deċiżjoni tinkludi l-bażi legali u l-
iskadenza sa meta din l-informazzjoni 
għandha ssir disponibbli, u d-dritt tad-
destinatarji għal rieżami legali tad-
deċiżjoni.

Or. de

Emenda 97
Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-każ tal-pubblikazzjoni tas-
sanzjonijiet u l-miżuri msemmija hawn 
fuq, l-awtorità kompetenti f'każijiet fejn 
għad hemm il-possibilità ta' proċedura ta' 
appell jew li għadha ma ġietx iffinalizzata, 
għandha tindika biċ-ċar li d-deċiżjoni 
għad tista' tiġi appellata u li l-persuni 
identifikati għandhom jiġu kkunsidrati 
mhux ħatja sakemm tiġi konkluża d-
deċiżjoni. F'każijiet li fihom id-deċiżjoni 
ġiet annullata, l-awtorità kompetenti 
għandha tippubblika rettifika. 

Or. de

Emenda 98
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) fil-każ ta’ persuna ġuridika, 
sanzjonijiet amministrattivi pekunarji sa 

imħassar
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10 % tal-fatturat totali annwali tal-
persuna ġuridika fis-sena kummerċjali 
preċedenti; fejn il-persuna ġuridika tkun 
sussidjarja ta’ impriża ewlenija, il-fatturat 
annwali totali relevanti għandu jkun il-
fatturat annwali totali li jirriżulta mill-
kontijiet ikkonsolidati tal-impriża ewlenija 
ulterjuri fis-sena kummerċjali preċedenti;

Or. de

Emenda 99
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. de

Emenda 100
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jadattaw is-sanzjonijiet 
amministrattivi pekunarji mal-livell ta' 
sanzjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali ta' 
sorveljanza rispettivi.

Or. de
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Emenda 101
Proposta għal direttiva
Artikolu 30 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-protezzjoni tad-dejta personali li 
tikkonċerna kemm lill-persuna li 
tirrapporta l-ksur kif ukoll lill-persuna
naturali li hija allegatament responsabbli 
għall-ksur, skont il-prinċipji stipulati fid-
Direttiva 95/46/KE.

(c) il-protezzjoni tad-dejta personali li 
tikkonċerna kemm lill-persuna li 
tirrapporta l-ksur kif ukoll lill-persuna 
naturali li hija allegatament responsabbli 
għall-ksur, skont id-Direttiva 95/46/KE.  
L-identità ta' dawn il-persuni għandha 
tiġi mħarsa matul il-fażijiet kollha tal-
proċess, għajr jekk il-liġijiet nazzjonali 
jeżiġu l-iżvelar tal-identità tagħhom 
b'rabta ma' investigazzjonijiet ulterjuri 
jew proċess tal-qorti sussegwenti.

Or. de

Emenda 102
Proposta għal direttiva
Artikolu 32 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom japplikaw 
id-Direttiva 95/46/KE għall-ipproċessar
tad-dejta personali li jsir fl-Istati Membri 
skont din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
ipproċessar tad-dejta personali li jsir fl-
Istati Membri skont din id-Direttiva 
jitwettaq f'konformità mal-liġijiet ta' 
implimentazzjoni, li skonthom ġiet 
implimentata d-Ditrettiva 95/46/KE.

Or. de

Emenda 103
Proposta għal direttiva
Artikolu 33 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33 imħassar

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

Or. de

Emenda 104
Proposta għal direttiva
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 34 imħassar
Eżerċizzju tad-delega

1. Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati, soġġett għall-
kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.
2. Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati msemmija fl-
Artikoli 8, 17, 23, 24 u 25, għal perjodu 
ta’ żmien indeterminat mid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.
3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 8, 17, 23, 24 u 25 tista’ tiġi 
rrevokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Tali revoka għandha tidħol fis-
seħħ mill-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea, jew f’data aktar tard 
speċifikata fiha. Ir-revoka ma għandha 
tolqot il-validità tal-ebda att iddelegat diġà 
fis-seħħ.
4. Hekk kif tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah b’mod 
simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.
5. Att iddelegat adottat skont l-Artikoli 8, 
17, 23, 24 u 25 għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
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żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 
infurmaw it-tnejn li huma lill-
Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. 
Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn 
fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill.

Or. de

Emenda 105
Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 106
Proposta għal direttiva
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Entitajiet li huma meħtieġa li jkunu 
awtorizzati jew irregolati sabiex joperaw 
fis-swieq finanzjarji. Il-lista ta' hawn taħt 
għandha tinftiehem li tinkludi l-entitajiet 
kollha awtorizzati li jwettqu l-attivitajiet 
karatteristiċi tal-entitajiet imsemmija: 
entitajiet awtorizzati minn Stat Membru 
skont Direttiva, entitajiet awtorizzati jew 
irregolati minn Stat Membru mingħajr 
referenza għal Direttiva, u entitajiet 
awtorizzati jew irregolati minn pajjiż terz:

1. -  Impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni

(a) Istituzzjonijiet ta' kreditu; - Intermedjarji tal-assigurazzjoni u 
intermedjarji tar-riassigurazzjoni

(b) Intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni, u ditti tal-investiment;
(c) Istituzzjonijiet finanzjarji oħra 
awtorizzati jew irregolati;
(d) Impriżi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni;
(e) Skemi ta' investiment kollettiv u 
kumpaniji li jiġġestixxu dawn l-iskemi;
(f) Fondi tal-pensjonijiet u kumpaniji li 
jiġġestixxu dawn il-fondi;
(g) Negozjanti tal-kommoditajiet u tad-
derivattivi tal-komoditajiet;
(h) Impriżi lokali;
(i) Investituri istituzzjonali oħra.

Or. de
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Emenda 107
Proposta għal direttiva
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-gvernijiet nazzjonali u reġjonali, 
inklużi l-korpi pubbliċi li jiġġestixxu d-
dejn pubbliku fuq il-livell nazzjonali jew 
reġjonali, il-Banek Ċentrali, l-
istituzzjonijiet internazzjonali u 
supranazzjonali bħall-Bank Dinji, il-FMI, 
il-BĊE, il-BEI u organizzazzjonijiet 
internazzjonali simili oħra.

3. Il-gvernijiet nazzjonali

Or. de

Emenda 108
Proposta għal direttiva
Anness 1 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Investituri istituzzjonali oħra li l-attività 
ewlenija tagħhom hija li jinvestu fl-
istrumenti finanzjarji, inklużi l-entitajiet 
iddedikati għat-titolizzazzjoni tal-assi jew 
għal tranżazzjonijiet finanzjarji oħra. L-
entitajiet imsemmija hawn fuq jitqiesu 
bħala klijenti professjonisti. Madankollu, 
għandhom jitħallew jitolbu trattament 
mhux professjonali, u d-ditti jistgħu 
jaqblu li jipprovdu livell ogħla ta' 
protezzjoni. Fejn il-klijent ta' ditta jkun 
impriża msemmija hawn fuq, id-ditta 
għandha tgħarrfu, qabel ma tipprovdilu 
kwalunkwe servizz, li abbażi tat-tagħrif 
disponibbli għad-ditta, il-klijent jitqies li 
huwa klijent professjonali, u li se jiġi 
ttrattat bħala tali għajr jekk id-ditta u l-
klijent jiftiehmu mod ieħor. Id-ditta 
għandha tgħarraf ukoll lill-klijent li 
huwa jista' jitlob varjazzjoni fil-
kundizzjonijiet tal-ftehim biex ikun jista' 
jikseb livell ogħla ta' protezzjoni.

imħassar
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Hija r-responsabbiltà tal-klijent, meqjus 
bħala klijent professjonali, li jitlob livell 
ogħla ta' protezzjoni meta jqis li mhuwiex 
kapaċi jivvaluta jew jiġġestixxi sewwa r-
riskji involuti. Dan il-livell ogħla ta' 
protezzjoni jiġi pprovdut meta klijent li 
jitqies professjonali jidħol fi ftehim bil-
miktub mad-ditta sabiex ma jiġix ittrattat 
bħala klijent professjonist għall-finijiet 
tar-reġim applikabbli tal-kondotta tal-
operazzjonijiet. Tali ftehim għandu 
jispeċifika jekk dan japplikax għal servizz 
partikulari wieħed jew aktar jew għal 
tranżazzjoni partikulari waħda jew iktar, 
jew għal tip jew tipi ta' prodott jew ta’ 
tranżazzjoni.

Or. de

Emenda 109
Proposta għal direttiva
Anness 2 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-IMD il-ġdida jibqa' jkollha l-
karatteristiċi ta’ strument legali ta’ 
"armonizzazzjoni minima". Dan ifisser li l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jmorru 
lil hinn mid-dispożizzjonijiet tal-IMD, jekk 
meħtieġ, għall-finijiet tal-ħarsien tal-
konsumaturi. Madankollu, l-istandards 
minimi tal-IMD se jittellgħu b'mod 
sinifikanti. Ċerti partijiet tad-Direttiva l-
ġdida se jissaħħu b'miżuri tal-Livell 2, bil-
għan li r-regoli jiġu allinjati mal-MiFID 
II: b'mod partikulari, fil-kapitolu li 
jirregola d-distribuzzjoni tal-poloz tal-
assigurazzjoni tal-ħajja b'elementi ta’ 
investiment (minn hawn 'il quddiem 
"investimenti fl-assigurazzjoni" - ara 
isfel). L-għan huwa li jiġi armonizzat il-
bejgħ tal-prodotti tal-investiment fl-
assigurazzjoni mal-UE kollha permezz ta' 
miżuri tal-Livell 2. Din hija innovazzjoni 
meta mqabbel mat-test tad-Direttiva 

L-IMD il-ġdida jibqa' jkollha l-
karatteristiċi ta’ strument legali ta’ 
"armonizzazzjoni minima". Dan ifisser li l-
Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jmorru 
lil hinn mid-dispożizzjonijiet tal-IMD, jekk 
meħtieġ, għall-finijiet tal-ħarsien tal-
konsumaturi. Madankollu, l-istandards 
minimi tal-IMD se jittellgħu b'mod 
sinifikanti. Barra minn hekk, id-direttiva 
tikkunsidra klawżola ta’ reviżjoni, u sabiex 
tkun tista' tinġabar l-informazzjoni kollha 
rilevanti dwar il-funzjonament ta’ dawk ir-
regoli, il-Kummissjoni teħtieġ tkun 
f'pożizzjoni li timmonitorja l-
implimentazzjoni tagħhom mill-bidu nett.
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oriġinali. Huwa importanti li l-
Kummissjoni tkun f'qagħda li tqabbel is-
sitwazzjonijiet konsegwenti fost l-Istati 
Membri differenti, u b'hekk twettaq kif 
xieraq il-kompitu tagħha li tissorvelja l-
applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni. Barra 
minn hekk, id-direttiva tikkunsidra 
klawżola ta’ reviżjoni, u sabiex tkun tista' 
tinġabar l-informazzjoni kollha rilevanti 
dwar il-funzjonament ta’ dawk ir-regoli, il-
Kummissjoni teħtieġ tkun f'pożizzjoni li 
timmonitorja l-implimentazzjoni tagħhom 
mill-bidu nett.

Or. de
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NOTA SPJEGATTIVA

L-abbozz ta' rapport jittratta ħames oqsma ewlenin tal-proposta tal-Kummissjoni:

– Il-kamp ta' applikazzjoni 

– Ir-reġistrazzjoni u l-proċedura ta' reġistrazzjoni simplifikata

– Il-kunflitti ta' interess u t-trasparenza

– Il-bejgħ inkroċjat

– Il-prodotti ta' investiment fl-assigurazzjoni

– L-atti ddelegati/ il-livell ta' armonizzazzjoni

Kamp ta' applikazzjoni (Artikolu 1)

Il-Kummissjoni, bil-ħsieb li jinħolqu kundizzjonijiet indaqs għall-kompetizzjoni, tipproponi li 
jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni għall-bejgħ tal-assigurazzjoni permezz ta' impriżi tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni mingħajr l-intervent ta' intermedjarju tal-assigurazzjoni, 
il-ġestjoni tal-pretensjonijiet kif ukoll għall-poloz tal-assigurazzjoni li jinbiegħu b'mod 
anċillari għall-bejgħ ta' servizzi. 

Il-ġestjoni tal-pretensjonijiet permezz tal-assigurazzjonijiet jew permezz ta' partijiet terzi 
inkarigati b'kuntratti ta' outsourcing tal-assigurazzjonijiet diġà hija koperta permezz ta' 
Solvenza II. Ir-regolazzjoni ta' każijiet li fihom ma hemm l-ebda ftehim ta' outsourcing, ma 
tidhirx bħala raġuni suffiċjenti sabiex tinbeda l-ġestjoni tal-pretensjonijiet f'din id-Direttiva.

Il-bejgħ fuq bażi anċillari ta' assigurazzjonijiet tal-ivvjaġġar/ assigurazzjonijiet għall-
kanċellazzjoni ta' vjaġġ u assigurazzjonijiet fil-qasam tal-kiri ta' karozzi għandu jiġi eskluż 
mill-ambitu tal-proporzjonalità tar-regolamentazzjoni proposta.

Reġistrazzjoni u proċedura ta' reġistrazzjoni simplifikata (Artikoli 3 u 4)

Minkejja t-twessigħ fil-kamp ta' applikazzjoni għall-impriżi tal-assigurazzjoni u l-impjegati 
tagħhom, dawn m'għandhomx jerġgħu jirreġistraw mill-ġdid. Din il-proposta hija appoġġata 
b'mod espliċitu. 

Emenda oħra tikkonċerna l-possibilità l-ġdida li nħolqot li intermedjarji abbinati jiġu reġistrati 
permezz ta' intermedjarji reġistrati. Fil-prinċipju jidher li din il-possibilità ta' min tiġi 
appoġġata, bir-restrizzjoni li sabiex jiġu evitati każijiet li f'termini ta' responsabbiltà huma 
diffiċli li jiġu kklassifikati, il-projbizzjoni tal-kompetizzjoni tal-prodotti għandha tinżamm 
bħala rekwiżit għal attività f'isem u għal diversi impriżi tal-assigurazzjoni.

Fil-każ tal-medjazzjoni fl-assigurazzjoni bħala attività anċillari taħt ċerti rekwiżiti 
(tikkonċerna partikolarment aġenti tal-ivvjaġġar u l-kiri ta' karozzi) kif ukoll il-ġestituri tal-
pretensjonijiet, il-Kummissjoni tipprevedi proċedura ta' reġistrazzjoni simplifikata 
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(Artikolu 4). 

Minħabba l-esklużjoni proposta tad-destinatarji msemmija hawn fuq, din il-proċedura titlef l-
għan prinċipali tagħha. Barra minn hekk l-Artikolu 4 għandu jiġi enfasizzat għall-fini li jiġu 
żgurati kundizzjonijiet indaqs għall-kompetizzjoni għall-intermedjarji kollha.

Rekwiżiti professjonali u organizzattivi (Artikolu 8)

Il-proposta tal-Kummissjoni għal taħriġ professjonali avvanzat kostanti u fit-tul hija ta' min 
tintlaqa' sabiex jiġu żgurati għarfien u kapaċitajiet xierqa tal-intermedjarji. Madankollu, il-
forma, il-kontenut u l-obbligu tal-prova għandhom jiġu rregolati mill-Istati Membri. Sabiex 
jiġu evitati effetti negattivi fuq is-suq intern minħabba l-istabbiliment min-naħa tal-Istati 
Membri ta' rekwiżiti differenti fir-rigward tal-kwalifiki, għandu jiġi determinat livell minimu 
abbażi tal-'Qafas Ewropew tal-Kwalifiki', li fuqu għandha tissejjes il-prova tal-għarfien u l-
kapaċitajiet meħtieġa għal kull Stat Membru.

Unitajiet ta' taħriġ professjonali fi ħdan impriżi jew dawk ibbażati f'fergħat jeħtieġu 
ċertifikazzjoni nazzjonali tal-programmi ta' taħriġ vokazzjonali għat-twettiq tal-kompiti 
tagħhom. 

Kunflitti ta' interess u trasparenza (Artikolu 17)

Id-dispożizzjonijiet proposti b'rabta mal-kunflitti ta' interess u t-trasparenza huma fost l-
emendi ewlenin tad-Direttiva riveduta. 

Hawnhekk il-Kummissjoni tipprevedi obbligu għall-intermedjarji tal-assigurazzjoni li 
jiżvelaw il-bażi u l-ambitu preċiż tar-rimunerazzjoni tagħhom kif ukoll żvelar tal-ambitu 
preċiż tar-rimunerazzjoni varjabbli għall-impjegati inkarigati bil-bejgħ fl-impriżi tal-
assigurazzjoni. Fil-każ ta' prodotti ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja, dan l-obbligu għandu jsir 
japplika mad-dħul fis-seħħ tad-Direttiva, u fil-każ ta' bejgħ ta' prodotti tal-assigurazzjoni 
mhux tal-ħajja, dan l-iżvelar inizjalment isir fuq talba, b'perjodu ta' tranżizzjoni ta' ħames snin 
qabel ma jsir obbligatorju.

Inizjalment irid jiġi ddikjarat li l-istudju għall-valutazzjoni tal-impatt ikkummissjonat mill-
Kummissjoni għall-istabbiliment ta' reġim 'on-request', jiġifieri żvelar esklussivament fuq 
talba, ikkonkluda li maġġoranza ewlenija ta' dawk intervistati joġġezzjonaw għal dan billi 
huma konvinti li data ta' din ix-xorta hija superfluwa u kumplikata għall-klijenti. 

Huwa inkwetanti l-fatt li obbligu ġenerali ta' żvelar tal-kummissjonijiet u tar-rimunerazzjoni 
varjabbli ma jwassalx għal aktar ħarsien tal-konsumatur iżda għal kompetizzjoni fil-livell tal-
kummissjonijiet u tar-rimunerazzjonijiet. 

Minħabba l-eteroġenità tas-swieq tal-assigurazzjonijiet fl-UE, l-Istati Membri madankollu 
għandhom ikunu liberi li jispeċifikaw l-obbligi ta' żvelar li jmorru lil hinn mir-rekwiżiti 
stabbiliti f'din id-Direttiva.

Bejgħ inkroċjat (Artikolu 21)

Il-Kummissjoni tipprevedi li servizzi jew prodotti tal-assigurazzjoni offruti bħala pakkett 
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għandhom jiġu offruti separatament ukoll. 

Dan ir-rekwiżit jmur lil hinn mid-dispożizzjoni korrispondenti f'MiFID II u jista' jwassal ukoll 
li ma jkunux jistgħu jiġu offruti aktar pakketti ta' prodotti vantaġġużi għall-klijent. Għal din 
ir-raġuni, l-Artikolu 21 għandu jiġi emendat kif xieraq, jiġifieri li l-klijenti sempliċiment 
għandhom jiġu infurmati jekk partijiet mill-pakkett jistgħux jinxtraw ukoll separatament.

Prodotti ta' investiment fl-assigurazzjoni (Kapitolu VII)

Fis-seba' kapitolu tal-proposta għal Direttiva, il-Kummissjoni tindirizza r-rekwiżiti 
addizzjonali tal-ħarsien tal-klijenti b'rabta mal-prodotti ta' investiment fl-assigurazzjoni, l-
hekk imsejħa Packaged Retail Investment Products (PRIPs). Il-formulazzjonijiet 
jikkorrispondu mal-proposti tal-Kummissjoni għar-reviżjoni tar-regolamentazzjoni tal-MiFID 
fl-Artikoli 23 sa 25.

Għalkemm huwa neċessarju li tiġi żgurata leġiżlazzjoni konsistenti anke fir-rigward ta' MiFID 
II, għandha tiġi prevista wkoll il-varjetà ta' prodotti tal-assigurazzjoni u ta' prodotti purament 
ta' investiment.

Għaldaqstant il-prodotti ta' investiment fl-assigurazzjoni jiddistingwu ruħhom minn prodotti 
purament ta' investiment u huma differenti minnhom, billi dawn mhux dejjem huma 
negozjabbli liberament.

Fir-rigward tal-projbizzjoni tal-kummissjonijiet proposta fil-każ ta' konsulenza fuq bażi 
indipendenti, għandu jiġi nnutat ukoll li l-Istati Membri, minħabba esperjenzi differenti mas-
sistema ta' konsulenza abbażi ta' kummissjoni u/jew konsulenza żbaljata, waslu għal 
konklużjonijiet differenti. Din ir-realtà għandha tiġi kkunsidrata wkoll permezz ta' approċċ 
minimu ta' armonizzazzjoni. F'ċertu swieq il-projbizzjoni tal-kummissjonijiet jista' jkollha 
effett ħażin ħafna fuq il-forniment ta' prodotti tal-assigurazzjoni liċ-ċittadini. Barra minn hekk 
f'uħud mill-Istati Membri, id-definizzjoni ta' 'konsulenza fuq bażi indipendenti' tista' twassal 
għal problemi minħabba konnotazzjonijiet speċifiċi u tradizzjonali jew definizzjonijiet 
differenti tal-kelma 'indipendenti' (pereżempju bil-Franċiż il-kelma 'indipendenti' tfisser ukoll 
persuna li taħdem għal rasha). 

L-istess bħal fil-każ tal-kwistjoni dwar l-iżvelar tar-rimunerazzjoni, l-Istati Membri xorta 
għandu jkollhom il-possibilità jgħaddu regolamenti differenti meta jqisu li dawn huma 
neċessarji għas-swieq tagħhom. 

L-atti ddelegati/ il-livell ta' armonizzazzjoni

Il-Kummissjoni tipprevedi numru ta' atti ddelegati f'oqsma li jikkonċernaw aspetti importanti 
tad-Direttiva (pereżempju definizzjoni tal-għarfien u l-kapaċitajiet xierqa tal-intermedjarji, 
kriterji għall-bażi tal-kalkolu tar-rimunerazzjoni, il-miżuri ta' prekawzjoni sabiex jiġu evitati, 
regolati u żvelati l-kunflitti ta' interess, obbligi ta' informazzjoni u rappurtar fil-konfront tal-
klijenti). Ġeneralment dan għandu jitqies b'mod kritiku, peress li qed isir sforz favur 
armonizzazzjoni massima b'mod indirett, prattika li tiswa l-flus u hija burokratika u f'ċertu 
ċirkostanzi tmur kontra l-prinċipju tas-sussidjarjetà. 

Għal din ir-raġuni l-atti ddelegati proposti għandhom jiġu eliminati u jiġu deċiżi regolamenti 
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dettaljati permezz tal-Istati Membri jew skont il-każ fi proċedura ta' kodeċiżjoni mill-Kunsill 
u mill-Parlament meta tinħass ħtieġa reali għal armonizzazzjoni, pereżempju fil-każ ta' 
rikonoxximent suffiċjenti u reċiproku tal-provi tal-kwalifiki.
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ANNESS: ITTRA TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET LEGALI

Ref.: D(2012)57300

Is-Sa Sharon Bowles
President tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
ASP 10G201
Brussell

Suġġett: Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
medjazzjoni fl-assigurazzjoni (riformulazzjoni)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Sinjura President,

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, li għandi l-unur nippresiedi, eżamina l-proposta msemmija 
hawn fuq, skont it-termini tal-Artikolu 87 dwar it-Tfassil mill-Ġdid, kif introdott fir-Regoli ta’ 
Proċedura tal-Parlament.

Il-Paragrafu 3 ta’ dak l-Artikolu jgħid hekk:

"Jekk il-kumitat responsabbli għall-affarijiet legali jqis li l-proposta ma tinkludi l-ebda bidla 
sostanzjali ħlief għal dawk il-bidliet identifikati bħala tali fil-proposta, huwa għandu jgħarraf 
lill-kumitat responsabbli b'dan.

F’dan il-każ, minbarra l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 156 u 157, l-emendi għandhom 
ikunu ammissibbli mill-kumitat responsabbli mis-suġġett jekk jikkonċernaw dawk il-partijiet 
tal-proposta li jinkludu tibdiliet sostanzjali.

Madankollu, jekk f’konformità mal-punt 8 tal-Ftehima Interistituzzjonali l-kumitat 
responsabbli jkollu l-ħsieb ukoll li jippreżenta emendi għall-partijiet kodifikati tal-proposta, 
huwa għandu jinnotifika minnufih il-ħsieb tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, u din tal-
aħħar għandha tgħarraf lill-kumitat, qabel il-vot skont l-Artikolu 54, dwar il-pożizzjoni 
tagħha fir-rigward tal-emendi kif ukoll dwar jekk għandhiex il-ħsieb li tirtira l-proposta ta' 
tfassil mill-ġdid.”

B'segwitu għall-opinjoni tas-Servizz Legali, li r-rappreżentanti tiegħu pparteċipaw fil-laqgħat 
tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv li eżamina l-proposta għal riformulazzjoni, u b'konformità 
mar-rakkomandazzjonijiet tar-rapporteur għal opinjoni, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jqis 
li l-proposta inkwistjoni ma tinkludi l-ebda tibdil sustanzjali ħlief dak identifikat bħala tali fil-
proposta u li, f’dak li jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti 
preċedenti flimkien ma' dan it-tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u 
sempliċi tat-testi eżistenti, mingħajr tibdil fis-sustanza tagħhom.
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Biex nikkonkludi, wara diskussjoni fil-laqgħa tiegħu tas-6 ta' Novembru 2012, il-Kumitat 
għall-Affarijiet Legali, bi 23 vot favur u ebda astensjoni1, jirrakkomanda li l-Kumitat tiegħek,
bħala l-kumitat responsabbli, jipproċedi biex jeżamina l-proposta msemmija hawn fuq skont l-
Artikolu 87.

Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner LEHNE

Mehmuża: L-Opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv

                                               
1 Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sylvie Guillaume, Sajjad Karim, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, 
Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka,  Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, .József 
Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, 
Tadeusz Zwiefka. 
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ANNESS: OPINJONI TAL-GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV TAS-SERVIZZI 
LEGALI TAL-PARLAMENT EWROPEW, TAL-KUNSILL U TAL-KUMMISSJONI

GRUPP TA' ĦIDMA KONSULTATTIV
TAS-SERVIZZI LEGALI

Brussell, 11 Settembru 2012

OPINJONI

GĦALL-ATTENZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
TAL-KUNSILL
TAL-KUMMISSJONI

Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill il-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni  (tfassil mill-ġdid)
COM(2012)0360 tat- 3.7.2012 – 2012/0175(COD)

Wara li kkunsidra l-Ftehima Interistituzzjonali tat-28 ta' Novembru 2001 fuq l-użu aktar 
strutturat tat-teknika ta' kitba mill-ġdid tal-atti legali, u b'mod partikolari l-punt 9 tagħha, il-
Grupp ta' Ħidma Konsultattiv magħmul mis-Servizzi Legali rispettivi tal-Parlament Ewropew, 
il-Kunsill u l-Kummissjoni, fit-23 ta' Lulju 2012 kellu laqgħa ddedikata, fost affarijiet oħra, 
għall-eżami tal-proposta msemmija hawn fuq, imressqa mill-Kummissjoni.

Waqt din il-laqgħa1, b’riżultat tal-eżami tal-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill li twassal għar-riformulazzjoni tad-Direttiva 2002/92/KE tal-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill tad-9 ta' Diċembru 2002 dwar il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni, il-Grupp ta' Ħidma 
Konsultattiv innota, bi qbil komuni, dan li ġej:

1) Fir-rigward tal-memorandum ta' spjegazzjoni, sabiex jiġi abbozzat f'konformità sħiħa mar-
rekwiżiti rilevanti stabbiliti mill-Ftehim Interistituzzjonali, tali dokument kellu jispeċifika 
liema mid-dispożizzjonijiet tal-att ta' qabel jibqgħu mhux mibdula fil-proposta, kif previst fil-
punt 6(a)(iii) ta' dak il-ftehim.

2) Fl-abbozz tat-test riformulat, it-tibdil propost li ġej kellu jiġi identifikat bit-tipa ta' kulur 
griż li ġeneralment tintuża sabiex jiġi mmarkat tibdil sostantiv:
- fl-Artikolu 1(2)(e), it-tħassir tal-kliem ''jew servizz'';
- fl-Artikolu 1(2)(f), it-tibdil taċ-ċifra ''500'' għal ''600'';
- fl-Artikolu 8(3), it-tibdil taċ-ċifra "1000000" għal "1,120,000", u taċ-ċifra "1500000" għal 
"1,680,000";  
- fl-Artikolu 8(4)(b), it-tibdil taċ-ċifra ''15000'' għal ''16800'';

                                               
1 Il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv kellu għad-dispożizzjoni tiegħu l-verżjoni Ingliża, Franċiża u Ġermaniża tal-
proposta u ħadem abbażi tal-verżjoni Ingliża, billi kienet il-verżjoni lingwistika oriġinali tat-test diskuss.
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- fl-Artikolu 13(1), il-kliem introduttorju, it-tibdil tal-kelma "jinkoraġġixxu" għal "jiżguraw";
- fl-Artikolu 13(2), it-tibdil tal-kliem "jinkoraġġixxu li dawn il-korpi jikkooperaw" għal 
"jiżguraw li dawn il-korpi jikkooperaw";
- fl-Artikolu 17(1)(c)(ii), it-tħassir tal-kliem ''fuq it-talba tal-klijent'';

3) Il-formulazzjonijiet eżistenti tal-punt 11 tal-Artikolu 2 u tal-paragrafu 2 tal-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2002/92/KE kellhom ikunu preżenti fl-abbozz tat-test riformulat, u kellhom ikunu 
identifikati billi jiġu ingassati darbtejn u b'tipa ta' kulur griż, l-indikazzjonijiet li ġeneralment 
jintużaw sabiex jiġi mmarkat tibdil sostantiv li jikkonsisti fi tħassir tat-testi eżistenti.

4) Sabiex ikun hemm konformità mar-rekwiżiti kollha stabbiliti fil-punt 7(b) tal-Ftehim 
Interistituzzjonali, il-formulazzjoni tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 37 għandha tiġi 
kkompletata bil-kliem finali ''u għandha tinqara skont it-tabella ta' korrelazzjoni fl-Anness 
III'' u għandha tiġi annessa tabella ta' korrelazzjoni mal-att riformulat bħala Anness III ġdid.

Dan l-eżami tal-proposta b'hekk wassal biex il-Grupp ta' Ħidma Konsultattiv jikkonkludi, bi 
qbil komuni, li l-proposta ma tinkludi ebda tibdil sustanzjali ħlief dawk identifikati bħala tali 
fiha jew fl-opinjoni preżenti. Il-Grupp ta’ Ħidma Konsultattiv innota wkoll li, f’dak li 
jikkonċerna l-kodifikazzjoni tad-dispożizzjonijiet mhux mibdula tal-atti preċedenti flimkien 
ma’ dan it-tibdil, il-proposta tillimita ruħha għal kodifikazzjoni pura u sempliċi tal-att 
eżistenti, mingħajr tibdil sustanzjali.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Ġurikonsult Ġurikonsult Direttur Ġenerali


