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***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind intermedierea de asigurări (reformare)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0360),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 53 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0180/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1,

– având în vedere scrisoarea din 9 noiembrie 2012 a Comisiei pentru afaceri juridice, 
adresată Comisiei pentru afaceri economice și monetare în conformitate cu articolul 87 
alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere angajamentul Comisiei asumat în ședința plenară a Parlamentului din …, 
de a prelua poziția Parlamentului, precum și angajamentul reprezentantului Consiliului, 
exprimat în scrisoarea din …, de a aproba respectiva poziție a Parlamentului în 
conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0000/2012),

A. întrucât Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de 
fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce 
privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele 
modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 
modificări de fond ale acestora;

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama 
de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei;

                                               
1 JO C 77, 28.3.2002, p. 1. 
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2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2002/92/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 decembrie 
2002 privind intermedierea de asigurări ar 
trebui modificată. Din motive de claritate, 
ar trebui să se procedeze la reformarea 
directivei menționate.

(1) Directiva 2002/92/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 decembrie 
2002 privind intermedierea de asigurări ar 
trebui modificată. Prin urmare se propune
reformarea directivei menționate.

Or. de

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Produsele de asigurare pot fi distribuite 
de diferite categorii de persoane sau 
instituții, cum ar fi agenți, brokeri și agenți 
de asigurări bancare, întreprinderi de 
asigurare, agenți de voiaj și societăți de 
închirieri auto.

Or. de

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

întreprinderile de asigurare care vând în 
mod direct produse de asigurare ar trebui 
să fi incluse în domeniul de aplicare al noii 
directive, în mod similar agenților și 
brokerilor de asigurări.

Or. de

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
persoanelor a căror activitate constă în 
acordarea de asistență (indiferent dacă în 
numele unui client sau al unei întreprinderi 
de asigurare) pentru administrarea și 
derularea unui contract de asigurare sau de 

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

reasigurare.

Or. de

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Statele membre nu ar trebui să aplice 
cerințele de înregistrare pentru 
intermediarii de asigurări care desfășoară 
activități de intermediere de asigurări 
pentru anumite tipuri de contracte de 
asigurare doar ca activitate auxiliară, nici 
pentru gestionarea, cu titlu profesional, a 
solicitărilor de daune, pentru 
compensarea daunelor sau pentru 
evaluarea de către un expert a 
solicitărilor de daune, cu condiția ca 
aceștia să respecte cerințele prezentei 
directive în materie de cunoștințe, abilități 
și bună reputație, precum și cerințele 
aplicabile în materie de informare și 
conduită profesională, și cu condiția ca o 
declarație de activitate să fi fost 
prezentată autorității competente.

eliminat

Or. de

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Un intermediar de asigurări sau de 
reasigurări desfășoară activități de 
intermediere de asigurări în regimul 
libertății de prestare de servicii atunci 



PR\922352RO.doc 11/69 PE502.060v01-00

RO

când:
(a) exercită activități de intermediere de 
asigurări sau reasigurări în favoarea unui 
titular de poliță sau a unui potențial 
titular de poliță care își are reședința sau 
este stabilit într-un alt stat membru decât 
statul membru de origine al 
intermediarului; precum și
(b) orice risc ce trebuie asigurat este 
localizat într-un alt stat membru decât 
statul membru de origine al 
intermediarului.
Un intermediar de asigurări sau de 
reasigurări desfășoară activități de 
intermediere de asigurări în cadrul 
libertății de prestare de servicii atunci 
când menține o prezență permanentă într-
un alt stat membru decât statul său 
membru de origine.

Or. de

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(22) Este important să se garanteze un 
nivel ridicat de profesionalism și 
competență în rândul intermediarilor de 
asigurări și de reasigurări, precum și în 
rândul angajaților asigurătorilor direcți care 
sunt implicați în activități pregătitoare 
vânzării, în vânzare și în activități 
ulterioare vânzării polițelor de asigurare.
Prin urmare, cunoștințele profesionale ale 
unui intermediar și ale angajaților 
asigurătorilor direcți ar trebui să 
corespundă cu gradul de complexitate al 
acestor activități. Ar trebui asigurată
formarea continuă. Statele membre 
reglementează forma, conținutul și 
obligațiile de furnizare a dovezilor. În 
acest scop, ar trebuie certificate 
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evaluare de către un expert a solicitărilor 
de daune ar trebui să corespundă cu gradul 
de complexitate al acestor activități. Ar 
trebui asigurată educația continuă.

organisme de formare profesională 
pentru fiecare sector sau uniuni 
profesionale.

Or. de

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(31) Astfel, pentru produse asigurări cu 
componentă investițională, intermediarul 
și angajatul intermediarului de asigurări 
sau al întreprinderii de asigurare ar trebui 
să aibă obligația de a informa clientul cu 
privire la costurile și taxele aplicabile 
respectivelor produse, înainte de vânzare.
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angajatul intermediarului de asigurări sau 
al întreprinderii de asigurare ar trebui să 
aibă obligația de a informa clientul cu 
privire la remunerația lor, înainte de 
vânzare. Pentru alte produse de asigurare, 
sub rezerva unei perioade de tranziție de 5 
ani, clientul trebuie să fie informat cu 
privire la dreptul său de a solicita aceste 
informații, care trebuie să îi fie furnizate 
la cerere.

Statele membre pot să prevadă obligații de 
informare mai stricte decât cerințele 
prevăzute în prezenta directivă, cu 
condiția garantării unei concurențe 
echitabile între diferitele moduri de 
vânzare și intermediere și cu condiția 
păstrării proporționalității între sarcinile 
administrative rezultate și nivelul țintit de 
protecție a consumatorului.

Or. de

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 34
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Este esențial pentru client să știe dacă 
are de-a face cu un intermediar care dă 
consultanță clientului în legătură cu 
produsele unei game largi de întreprinderi 
de asigurare sau cu produsele oferite de un 
număr specific de întreprinderi de 
asigurare.

(35) Este important pentru client să știe 
dacă are de-a face cu un intermediar care îi 
dă consultanță în legătură cu produsele 
unei game largi de întreprinderi de 
asigurare sau cu produsele oferite de un 
număr specific de întreprinderi de 
asigurare.

Or. de

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Dată fiind dependența în creștere a 
consumatorilor de recomandările 
personale, este necesar să se includă o 
definiție a consultanței. Înainte de a oferi 
consultanță, intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare ar trebui să 
evalueze nevoile, solicitările și situația 
financiară a clientului. În cazul în care 
intermediarul declară că acordă consultanță 
în legătură cu produsele unei game largi de 
întreprinderi de asigurare, acesta trebuie să 

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

de asigurare, acesta trebuie să facă o 
analiză imparțială și suficient de 
cuprinzătoare a produselor disponibile pe 
piață. În plus, toți intermediarii de 
asigurări și toate întreprinderile de 
asigurare ar trebui să își motiveze sfaturile 
acordate.

Or. de

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Trebuie prevăzute norme uniforme 
pentru ca persoana care vinde produsul de 
asigurare să beneficieze de o anumită 
libertate în alegerea mijloacelor de 
transmitere a tuturor informațiilor către 
client, permițându-se utilizarea mijloacelor 
de comunicare electronice în cazurile 
adecvate, în funcție de circumstanțele 
tranzacției. În vederea facilitării accesului 
consumatorului la informații, toate 
informațiile precontractuale trebuie
furnizate întotdeauna cu titlu gratuit.

(38) Trebuie prevăzute norme uniforme 
pentru a ușura alegerea mijloacelor de 
transmitere a informațiilor prevăzute către 
client, permițându-se utilizarea mijloacelor 
de comunicare electronice în cazurile 
adecvate, în funcție de circumstanțele 
tranzacției. În vederea facilitării accesului 
consumatorului la informații, toate 
informațiile precontractuale trebuie făcute 
accesibile cu titlu gratuit.

Or. de

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Prezenta directivă ar trebui să 
specifice obligațiile minime pe 
care întreprinderile de asigurare și 
intermediarii de asigurări ar trebui să le 
aibă atunci când furnizează informații 
clienților. Un stat membru ar trebui să 
poată menține sau adopta în acest domeniu 

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

dispoziții mai stricte care pot fi impuse 
intermediarilor de asigurări și 
întreprinderilor de asigurare care 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări pe teritoriul său, independent 
de dispozițiile statului membru de origine , 
cu condiția ca aceste dispoziții mai stricte 
să respecte dreptul Uniunii , inclusiv 
Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind unele aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (directiva privind comerțul 
electronic). Un stat membru care propune 
să aplice și aplică dispoziții care 
reglementează activitatea intermediarilor 
de asigurări și vânzarea de produse de 
asigurare suplimentar față de cele 
prevăzute de prezenta directivă trebuie să 
se asigure că povara administrativă care 
rezultă din respectivele dispoziții este
limitată.

Or. de

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Practicile de vânzare încrucișată fac 
parte din strategiile obișnuite ale 
furnizorilor de servicii financiare de retail 
pe întreg teritoriul Uniunii. Acestea pot 

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

Uniunii.

Or. de
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Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

cât și normelor sporite aplicabile 
produselor de asigurare cu componentă 
investițională.

Or. de

Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Pentru a asigura respectarea 
dispozițiilor prezentei directive de către 
întreprinderile de asigurare și persoanele 
care exercită activități de intermediere de 
asigurări și pentru a garanta faptul că 
acestea sunt supuse unui tratament similar 
pe întreg teritoriul Uniunii, statele membre 
ar trebui să fie obligate să prevadă 
sancțiuni și măsuri administrative care sunt 
eficace, proporționale și disuasive. În 
scopul promovării convergenței 
sancțiunilor și măsurilor, Comunicarea 
Comisiei din 8 decembrie 2010 privind 
consolidarea regimurilor de sancțiuni în 
sectorul serviciilor financiare conține o 
reexaminare a competențelor existente și a 
aplicării lor în practică. Prin urmare, 
sancțiunile și măsurile administrative 
prevăzute de statele membre ar trebui să 
respecte anumite cerințe esențiale cu 
privire la destinatari, criteriile care trebuie 
luate în considerare la aplicarea unei 
sancțiuni sau măsuri, publicare, 
competențele principale de sancționare și 
nivelurile sancțiunilor administrative 
pecuniare.

(43) Pentru a asigura respectarea 
dispozițiilor prezentei directive de către 
întreprinderile de asigurare și persoanele 
care exercită activități de intermediere de 
asigurări și pentru a garanta faptul că 
acestea sunt supuse unui tratament similar 
pe întreg teritoriul Uniunii, statele membre 
ar trebui să fie obligate să prevadă 
sancțiuni și măsuri administrative care sunt 
eficace, proporționale și disuasive. În 
scopul promovării convergenței 
sancțiunilor și măsurilor, Comunicarea 
Comisiei din 8 decembrie 2010 privind 
consolidarea regimurilor de sancțiuni în 
sectorul serviciilor financiare conține o 
reexaminare a competențelor existente și a 
aplicării lor în practică. Prin urmare, 
sancțiunile și măsurile administrative 
prevăzute de statele membre ar trebui să 
respecte anumite cerințe esențiale cu 
privire la destinatari, criteriile care trebuie 
luate în considerare la aplicarea unei 
sancțiuni sau măsuri, publicare, precum și
competențele principale de sancționare.

Or. de
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Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 22
Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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asigurări și pensii ocupaționale), Comisia 
ar trebui să adopte actele delegate 
prevăzute la articolele [8] privind 
noțiunile de cunoștințe și abilități 
adecvate ale intermediarului, la articolele 
[17 și 23] în ceea ce privește gestionarea 
conflictelor de interese și la articolele [24 
și 25] în ceea ce privește obligațiile de 
conduită profesională pentru pachetele de 
produse de investiții de retail sub formă de 
asigurări, precum și standardele tehnice 
de punere în aplicare prevăzute la 
articolul [30] cu privire la procedurile și 
formele de prezentare a informațiilor 
referitoare la sancțiuni. Proiectele pentru 
aceste acte delegate și standarde tehnice 
de punere în aplicare ar trebui să fie 
elaborate de AEAPO.

Or. de

Amendamentul 23
Propunere de directivă
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera e – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera e – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ii) avarierea sau pierderea bagajelor sau 
alte riscuri legate de o călătorie a cărei 
rezervare s-a făcut prin prestatorul 
respectiv, chiar dacă asigurarea este o 
asigurare de viață sau o asigurare a 
riscului de răspundere civilă, cu condiția 
ca acoperirea să fie auxiliară asigurării 
principale pentru riscurile asociate 
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călătoriei; sau 

Or. de

Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera e – punctul iii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

iii) avarierea sau pierderea bagajelor sau 
alte riscuri legate de o călătorie cu un 
autovehicul închiriat, inclusiv rănirea 
pasagerilor, cu condiția ca acoperirea să 
fie auxiliară asigurării principale pentru 
riscurile asociate călătoriei;

Or. de

Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „întreprindere de asigurare” înseamnă o 
întreprindere care a primit o autorizație
oficială în conformitate cu articolul 6 din 
Directiva 73/239/CEE sau articolul 6 din 
Directiva 79/267/CEE;

1. „întreprindere de asigurare” înseamnă o 
întreprindere de asigurare directă de viață 
sau generală care a primit o autorizație în 
conformitate cu articolul 14 din Directiva
2009/138/CE;

Or. de

Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „întreprindere de reasigurare” înseamnă 
o întreprindere care a primit o autorizație 
oficială în conformitate cu articolul 3 din 

2. „întreprindere de reasigurare” înseamnă 
o întreprindere care a primit autorizarea
în conformitate cu articolul 14 din 
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Directiva 2005/68/CE ; Directiva 2009/138/CE pentru 
desfășurarea activităților de reasigurare;

Or. de

Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. intermediere de asigurări” înseamnă 
orice activitate care constă în consultanță 
sau propunerea unor contracte de asigurare 
sau în desfășurarea altor acțiuni 
pregătitoare în vederea finalizării unor 
astfel de contracte, în încheierea unor astfel 
de contracte sau în asistență la gestionarea 
sau derularea unor astfel de contracte, în 
special în cazul unei solicitări de daune .
Aceste activități sunt considerate, de 
asemenea, intermediere de asigurări, în 
cazul în care sunt realizate de o 
întreprindere de asigurare fără intervenția 
unui intermediar de asigurări. Oricare 
dintre următoarele activități este 
considerată intermediere de asigurări în 
sensul prezentei directive:
Furnizarea de informații privind unul sau 
mai multe contracte de asigurare în 
funcție de criterii alese de client pe un site 
web sau alte mijloace de comunicare, 
precum și furnizarea unui clasament al 
produselor de asigurare sau o reducere la 
o primă, în cazul în care clientul poate 
proceda direct la încheierea unui 
contract, ulterior.

Or. de

Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

6. intermediere de reasigurări” înseamnă 
orice activitate care constă în consultanță 
sau propunerea unor contracte de asigurare 
și reasigurare sau în desfășurarea altor 
acțiuni pregătitoare în vederea finalizării 
unor astfel de contracte, în încheierea unor 
astfel de contracte sau în asistență la 
gestionarea sau derularea unor astfel de 
contracte, în special în caz de solicitare de 
daune. Aceste activități sunt considerate 
intermediere de reasigurări, de asemenea, 
în cazul în care sunt realizate de o 
întreprindere de reasigurare fără intervenția 
unui intermediar de asigurări.

Or. de

Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. „intermediar de asigurări legat” 
înseamnă orice persoană care desfășoară 
activități de intermediere de asigurări 
pentru o întreprindere de asigurare sau un 
intermediar de asigurări și în numele
acesteia/acestuia, sau pentru mai multe 
întreprinderi/intermediari, dacă produsele 
de asigurare nu sunt în concurență și cu 
condiția să nu perceapă nici primele, nici 
sumele destinate clienților; această 
persoană acționează sub răspunderea totală 
a acelor întreprinderi de asigurare sau 
intermediari de asigurări, cu condiția ca 
intermediarii de asigurări sub răspunderea 
cărora acționează persoana respectivă să nu 
acționeze ei înșiși sub răspunderea unei 
alte întreprinderi de asigurare sau a unui alt 
intermediar de asigurări ;

Or. de

Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

11. „riscuri mari” sunt riscurile definite la 
articolul 5 litera (d) din Directiva
73/239/CEE;

11. „riscuri mari” sunt riscurile definite la 
articolul 13 punctul 27 din Directiva
2009/138/CE;

Or. de

Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) „produs” înseamnă un contract de 
asigurare care acoperă un risc sau mai 
multe;

Or. de

Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

AEAPO elaborează, publică pe site-ul său 
și actualizează permanent un registru 
electronic unic care conține intermediarii 
de asigurări și de reasigurări înregistrați 
care și-au notificat intenția de a desfășura 
activități transfrontaliere, în conformitate 
cu capitolul IV. Statele membre trebuie să 
furnizeze AEAPO informațiile relevante cu 
promptitudine pentru a-i permite să facă 
acest lucru. Acest registru trebuie să 
conțină un link către autoritatea 
competentă relevantă din fiecare stat
membru. Registrul trebuie să conțină 
linkuri către site-urile web ale fiecărei 
autorități competente din statele membre și 
să poată fi accesat de pe aceste site-uri.
AEAPO are dreptul să acceseze datele 
stocate acolo. AEAPO și autoritățile 
competente au dreptul să modifice datele 
stocate. Persoanele vizate ale căror date 
cu caracter personal pot să fie stocate și 
să facă obiectul unui schimb au dreptul la 
acces și la informații adecvate.

Or. de

Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Intermediarii de asigurări și 
reasigurări înregistrați sunt autorizați să 
inițieze și să desfășoare activitatea de 
intermediere de asigurări și reasigurări în 
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cadrul Comunității în baza libertății de 
stabilire și a libertății de a presta servicii.

Or. de

Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8b. Statele membre pot prevedea ca 
intermediarii deja înregistrați în 
conformitate cu dispozițiile Directivei 
2002/92/CE (IMD 1) nu trebuie să se
înregistreze din nou.

Or. de

Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 eliminat

Procedura de declarare pentru furnizarea 
de activități auxiliare de intermediere de 

asigurări; gestionarea, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune și 

serviciile de evaluare a daunelor

1. Cerințele de înregistrare prevăzute la 
articolul 3 nu se aplică unui intermediar 
de asigurări care desfășoară activități de 
intermediere de asigurări doar auxiliar, 
cu condiția ca activitățile sale să 
îndeplinească integral următoarele 
condiții:
(b) activitatea profesională principală a 
intermediarului de asigurări nu este 
intermedierea de asigurări;
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(c) intermediarul de asigurări 
intermediază numai anumite produse de 
asigurare care sunt complementare unui 
produs sau unui serviciu și pe care le 
identifică în mod explicit în declarație;
(d) produsele de asigurare în cauză nu 
cuprind asigurări de viață și nu acoperă 
riscurile de responsabilitate civilă, cu 
excepția cazului în care această acoperire 
este secundară acoperirii principale.
2. Cerințele de înregistrare de la articolul 
3 nu se aplică intermediarilor de asigurări
a căror unică activitate este gestionarea, 
cu titlu profesional, a solicitărilor de 
daune sau serviciile de evaluare a 
daunelor.
3. Orice intermediar de asigurări care 
face obiectul dispozițiilor de la prezentul 
articol alineatele (1) și (2) depune la 
autoritatea competentă din statul membru 
de origine o declarație prin care 
informează autoritatea competentă în 
legătură cu identitatea, adresa și 
activitățile sale profesionale.
4. Intermediarii care fac obiectul 
dispozițiilor de la prezentul articol 
alineatele (1) și (2) fac obiectul 
dispozițiilor din capitolele I, III, IV, V, 
VIII, IX și de la articolele 15 și 16 din 
prezenta directivă.

Or. de

Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intermediarii de asigurări și de reasigurări , 
inclusiv cei care desfășoară astfel de 
activități numai auxiliar, persoanele care 
desfășoară activități de gestionare, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune, de 

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

asigurări trebuie să aibă cunoștințele și 
abilitățile corespunzătoare, astfel cum sunt 
acestea stabilite de statul membru de 
origine al intermediarului sau al 
întreprinderii, pentru a-și îndeplini sarcinile 
și îndatoririle în mod adecvat.

Or. de

Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot adapta condițiile 
cerute în materie de cunoștințe și abilități 
în funcție de activitatea specifică de 
intermediere de asigurări sau de reasigurări 

Statele membre adaptează condițiile cerute 
în materie de cunoștințe și abilități în 
funcție de activitatea specifică de 
intermediere de asigurări sau de reasigurări 
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și de produsele intermediate , în special în 
cazul în care activitatea profesională 
principală a intermediarului este alta decât 
intermedierea de asigurări. În astfel de 
situații, intermediarul respectiv poate 
desfășura o activitate de intermediere de 
asigurări numai în cazul în care un 
intermediar de asigurări care îndeplinește 
condițiile din acest articol sau o 
întreprindere de asigurare își asumă 
întreaga responsabilitate pentru 
acțiunile intermediarului . Statele membre 
pot prevedea că, în cazurile menționate în 
al doilea paragraf din articolul 3 alineatul
(1), întreprinderea de asigurări sau 
intermediarul verifică dacă cunoștințele și 
abilitățile intermediarilor sunt în 
conformitate cu obligațiile prevăzute în 
primul paragraf din acest alineat și, dacă 
este necesar, oferă acestor intermediari 
formarea necesară, care să corespundă 
cerințelor legate de produsele pe care 
aceștia le vând.

și de produsele intermediate , în special în 
cazul în care activitatea profesională 
principală a intermediarului este alta decât 
intermedierea de asigurări. Statele membre 
pot prevedea că, în cazurile menționate în 
al doilea paragraf din articolul 3 alineatul
(1) și în cazul personalului 
întreprinderilor de asigurare care 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări, întreprinderea de asigurări sau 
intermediarul verifică dacă cunoștințele și 
abilitățile intermediarilor sunt în 
conformitate cu obligațiile prevăzute în 
primul paragraf din acest alineat și, dacă 
este necesar, oferă acestor intermediari 
formarea necesară, care să corespundă 
cerințelor legate de produsele pe care 
aceștia le vând.

Or. de

Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 49
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Statele membre specifică:

Or. de
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Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În cadrul recunoașterii reciproce a 
cunoștințelor și abilităților adecvate a 
intermediarilor de asigurări și de 
reasigurări și a personalului 
întreprinderilor de asigurare care 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări, în special a nivelului 
calificărilor profesionale, o calificare 
națională acreditată la nivelul 3 sau la un 
nivel superior conform Cadrului 
european al calificărilor introdus de 
Recomandarea Parlamentului European 
și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind 
stabilirea Cadrului european al 
calificărilor pentru învățarea de-a lungul 
vieții ar trebui să fie acceptată de către 
statul membru gazdă ca dovadă că un 
intermediar de asigurări sau reasigurări 
îndeplinește cerințele în materie de 
cunoștințe și abilități care constituie o 
condiție de înregistrare în conformitate cu 
prezenta directivă.

Or. de

Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură elaborarea unor 
proceduri corespunzătoare, eficace, 
imparțiale și independente de contestație și 
de atac pentru soluționarea extrajudiciară a 
litigiilor între intermediarii de asigurări și 
clienți, precum și între întreprinderile de 
asigurare și clienți recurgând la organele 

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

existente, după caz. Statele membre trebuie 
să se asigure, de asemenea, că toate 
întreprinderile de asigurare și intermediarii 
de asigurări participă la procedurile 
extrajudiciare de soluționare a litigiilor.

Or. de

Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 55
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. de

Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procedura este gratuită sau comportă 
costuri moderate;

eliminat

Or. de

Amendamentul 57
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 58
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 61
Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Amendamentul 62
Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 63
Propunere de directivă
Articolul 16 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 64
Propunere de directivă
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Statele membre pot să prevadă sau să 
mențină obligații mai stricte privind
informarea pentru intermediarii de 
asigurări și personalul întreprinderilor de 
asigurare, cu condiția garantării unor 
condiții de concurență echitabile între 
diferitele canale de distribuție și 
intermediere și cu condiția păstrării 
proporționalității între sarcinile 
administrative rezultate și nivelul țintit de 
protecție a consumatorului.
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Or. de

Amendamentul 65
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 66
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 67
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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sumele de primit la realizarea acestora.

Or. de

Amendamentul 68
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. de

Amendamentul 69
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informează clientul despre valoarea 
sau, în cazul în care valoarea exactă nu 
poate fi prezentată, baza de calcul a 

eliminat
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onorariului, comisionului sau combinației 
dintre ele, dacă clientul solicită acest 
lucru.

Or. de

Amendamentul 70
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 71
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 72
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă orice plăți sunt efectuate de eliminat



PR\922352RO.doc 43/69 PE502.060v01-00

RO

client în temeiul contractului de asigurare 
după încheierea acestuia, întreprinderea 
de asigurare sau intermediarul prezintă, 
de asemenea, informațiile în conformitate 
cu dispozițiile prezentului articol pentru 
fiecare astfel de plată.

Or. de

Amendamentul 73
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. de

Amendamentul 74
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cerințele și nevoile clientului respectiv; (a) așteptările și nevoile clientului 
respectiv în ceea ce privește acoperirea 
oferită de asigurare;

Or. de

Amendamentul 75
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 76
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alineatul (1) litera (b) nu se aplică, 
atunci când clientul
(a) renunță explicit la consultanță sau
(b) folosește mijloace de comunicare la 
distanță pentru încheierea contractului, 
cu excepția cazului în care precizează 
explicit că dorește să i se acorde 
consultanță.

Or. de

Amendamentul 77
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 78
Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 79
Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Informațiile prevăzute la articolele 16, 
17 și 18 nu sunt obligatorii în cazul în care 
intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare 
intermediază asigurarea unor riscuri mari
ori în cazurile de intermediere de către 
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intermediari de reasigurări sau întreprinderi 
de reasigurare, ori în cazul clienților 
profesioniști, așa cum se precizează în 
anexă .

intermediari de reasigurări sau întreprinderi 
de reasigurare.

Or. de

Amendamentul 80
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 81
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de
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Amendamentul 82
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 83
Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 84
Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
33 pentru a preciza:

eliminat

(a) măsurile și dispoziții organizatorice și 
administrative eficace pe care 
intermediarii de asigurări și 
întreprinderile de asigurare le pot lua în 
mod rezonabil pentru a identifica, a 
preveni, a gestiona și a face publice 
conflictele de interese atunci când 
prestează activități de intermediere de 
asigurări;
(b) criteriile corespunzătoare pentru 
determinarea tipurilor de conflicte de 
interese a căror existență poate aduce 
atingere intereselor clienților sau 
clienților potențiali ai intermediarului de 
asigurări sau ai întreprinderii de 
asigurare.

Or. de

Amendamentul 85
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Amendamentul 86
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 87
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) evaluează un număr suficient de mare 
de produse de asigurare disponibile pe 
piață. Produsele de asigurare trebuie să 
fie diversificate în funcție de tip și de 
emitenții sau de furnizorii de produse și 
nu trebuie să se limiteze la produsele de 
asigurare emise sau furnizate de entități 
care au legături strânse cu intermediarul 
de asigurări sau întreprinderea de 
asigurare; și
(b) nu acceptă sau nu primește onorarii, 
comisioane sau orice alte beneficii bănești 
plătite sau acordate de o terță parte sau de 
o persoană care acționează în numele 
unei terțe părți pentru furnizarea 
serviciului către clienți.
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Or. de

Amendamentul 88
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) natura serviciului sau a serviciilor 
oferite sau furnizate clientului sau 
clientului potențial, ținând seama de tipul, 
obiectul, amploarea și frecvența 
tranzacțiilor; precum și
(b) natura produselor oferite sau avute în 
vedere, incluzând diferite tipuri de 
produse de asigurare.

Or. de

Amendamentul 89
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre pot să prevadă sau să 
mențină măsuri mai stricte, cu condiția 
păstrării proporționalității între sarcinile 
administrative rezultate și nivelul țintit de 
protecție a consumatorului.

Or. de
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Amendamentul 90
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre se asigură că intermediarii 
de asigurări și întreprinderile de asigurare, 
atunci când prestează servicii de 
intermediere de asigurări fără a acorda 
consultanță, avertizează clientul sau 
potențialul client că nu pot să evalueze 
dacă produsul vizat este adecvat pentru
acesta. Acest avertisment poate fi furnizat 
într-un format standardizat.

Or. de

Amendamentul 91
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Amendamentul 92
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 93
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare întocmește un 
dosar incluzând un document sau 
documente cum ar fi un contract încheiat 
între intermediarul de asigurări sau
întreprinderea de asigurare și client, în 
care sunt enunțate drepturile și obligațiile 
părților, precum și celelalte condiții în 
care intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare furnizează 
servicii clientului. Drepturile și obligațiile 
părților la contract pot fi stipulate prin 
trimiteri la alte documente sau texte 
juridice.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 94
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 95
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) natura serviciului sau a serviciilor 
oferite sau furnizate clientului sau 
clientului potențial, ținând seama de tipul, 
obiectul, amploarea și frecvența 
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tranzacțiilor;
(b) natura produselor oferite sau avute în 
vedere, incluzând diferite tipuri de 
produse de asigurare.

Or. de

Amendamentul 96
Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente sunt învestite 
cu toate competențele de investigare 
necesare pentru exercitarea funcțiilor lor.
Atunci când își exercită competențele de 
sancționare, autoritățile competente 
cooperează îndeaproape pentru a se asigura 
că sancțiunile și măsurile aplicate au 
efectele scontate și își coordonează 
acțiunile în cazurile transfrontaliere.

(3) Autoritățile competente sunt învestite 
cu toate competențele de investigare 
necesare pentru exercitarea funcțiilor lor.
Atunci când își exercită competențele de 
sancționare, autoritățile competente 
cooperează îndeaproape pentru a se asigura 
că sancțiunile și măsurile aplicate au 
efectele scontate și își coordonează 
acțiunile în cazurile transfrontaliere, ținând 
seama de condițiile pentru o prelucrare 
legală a datelor în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE și Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001. Autoritățile competente au 
dreptul de a solicita documente și alte 
informații printr-o decizie formală. 
Această decizie precizează temeiul juridic, 
termenul în care trebuie furnizate 
informațiile și dreptul destinatarului la o 
revizuire judiciară a deciziei.

Or. de

Amendamentul 97
Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La publicarea sancțiunilor și 
măsurilor menționate mai sus, în cazurile 
în care mai este posibilă sau este în curs 
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de desfășurare o procedură de recurs, 
autoritatea competentă atrage atenția în 
mod clar asupra faptului că decizia poate 
fi atacată prin recurs și că persoanele 
identificate trebui considerate nevinovate 
până când decizia devine definitivă. În 
cazurile în care decizia este anulată, 
autoritatea competentă publică o 
rectificare.

Or. de

Amendamentul 98
Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 99
Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în cazul unei persoane fizice, sancțiuni 
administrative pecuniare de până la 
5 000 000 EUR sau, în statele membre în 
care euro nu este moneda oficială, 
valoarea corespunzătoare în moneda 

eliminat
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națională la data intrării în vigoare a 
prezentei directive . precum și

Or. de

Amendamentul 100
Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adaptează sancțiunile 
administrative pecuniare în funcție de 
sancțiunile prevăzute de autoritatea 
națională de supraveghere în cauză.

Or. de

Amendamentul 101
Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) protecția datelor cu caracter personal, 
atât în cazul persoanei care raportează 
încălcările, cât și în cazul persoanei fizice 
suspectate de a fi responsabilă de o 
încălcare, în conformitate cu principiile 
prevăzute în Directiva 95/46/CE.

(c) protecția datelor cu caracter personal, 
atât în cazul persoanei care raportează 
încălcările, cât și în cazul persoanei fizice 
suspectate de a fi responsabilă de o 
încălcare, în conformitate cu Directiva 
95/46/CE. Identitatea acestor persoane 
trebuie protejată în toate etapele 
procedurii, cu excepția cazului în care 
legislația națională prevede divulgarea sa 
în legătură cu alte investigații sau cu o 
procedură judiciară ulterioară.

Or. de

Amendamentul 102
Propunere de directivă
Articolul 32 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre aplică Directiva 
95/46/CE în cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal efectuate de statele 
membre în temeiul prezentei directive.

(1) Statele membre se asigură că 
prelucrarea datelor cu caracter personal
efectuată în statele membre în temeiul 
prezentei directive se realizează în 
conformitate cu dispozițiile naționale de 
punere în aplicare a Directivei 95/46/CE.

Or. de

Amendamentul 103
Propunere de directivă
Articolul 33 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33 eliminat

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

Or. de

Amendamentul 104
Propunere de directivă
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34 eliminat
Exercitarea delegării

1. Competența de a adopta acte delegate îi 
este conferită Comisiei sub rezerva 
respectării condițiilor prevăzute la 
prezentul articol.
2. Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolele 8, 17, 23, 24 și 25 
este conferită Comisiei pentru o perioadă 
nedeterminată de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive.
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3. Delegarea de competențe menționată la 
articolele 8, 17, 23, 24 și 25 poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării competenței specificate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în 
vigoare în ziua următoare publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Decizia de revocare 
nu aduce atingere valabilității actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.
4. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentul 
European și Consiliului.
5. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 8, 17, 23, 24 și 25 intră în 
vigoare numai dacă nu a fost formulată 
nicio obiecțiune de către Parlamentul 
European sau Consiliu în termen de două 
luni de la data notificării actului respectiv 
către Parlamentul European și către 
Consiliu sau dacă, înainte de expirarea
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul au informat 
Comisia că nu intenționează să formuleze 
obiecțiuni. Perioada respectivă se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. de

Amendamentul 105
Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia revizuiește prezenta directivă 
la cinci ani de la intrarea în vigoare a 
acesteia. Revizuirea include un studiu 
general privind aplicarea în practică a 
normelor instituite în prezenta directivă, 

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

ținând seama de evoluția piețelor 
produselor de investiții de retail, precum și 
de experiența dobândită în aplicarea 
prezentei directive, a regulamentului 
privind documentele cu informații cheie 
referitoare la produsele de investiții și a 
[MiFID II]. Revizuirea va include, de 
asemenea, o analiză specifică a impactului 
articolului 17 alineatul (2), luând în 
considerare situația concurenței pe piața 
serviciilor de intermediere a altor contracte 
în afară de contractele incluse în oricare 
dintre categoriile stipulate în anexa I la 
Directiva 2002/83/CE, și a impactului 
obligațiilor menționate la articolul 17 
alineatul (2) asupra intermediarilor de 
asigurări care sunt întreprinderi mici și 
mijlocii.

Or. de

Amendamentul 106
Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Entitățile care trebuie autorizate sau 
reglementate pentru a opera pe piețele 
financiare. Se consideră că lista 
următoare include toate entitățile 
autorizate care exercită activitățile 
caracteristice entităților menționate: 
entități autorizate de un stat membru în 
temeiul unei directive, entități autorizate 
sau reglementate de un stat membru fără 
raportare la o directivă și entități 
autorizate sau reglementate de o țară care 
nu este membră a UE:

(1) - întreprinderi de asigurare și de 
reasigurare

(a) instituții de credit; - intermediari de asigurări și de 
reasigurări
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(b) intermediari de asigurări și de 
reasigurări și societăți de investiții;
(c) alte instituții financiare autorizate sau 
reglementate;
(d) întreprinderi de asigurare și de 
reasigurare;
(e) organisme de plasament colectiv și 
societăți care le administrează;
(f) fonduri de pensii și societăți care 
administrează astfel de fonduri;
(g) entități care tranzacționează materii 
prime și instrumente derivate pe acestea;
(h) entități locale;
(i) alți investitori instituționali;

Or. de

Amendamentul 107
Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Guvernele naționale și regionale, 
inclusiv organismele publice care 
gestionează datoria publică la nivel 
național sau regional, băncile centrale, 
instituțiile internaționale și 
supranaționale precum Banca Mondială, 
FMI, BCE, BEI și alte organizații 
internaționale similare.

(3) Guvernele naționale

Or. de

Amendamentul 108
Propunere de directivă
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alți investitori instituționali a căror eliminat
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activitate principală constă în investiții în 
instrumente financiare, inclusiv entități 
care se ocupă cu securitizarea activelor 
sau alte operațiuni de finanțare. Entitățile 
menționate anterior sunt considerate 
clienți profesioniști. Totuși, acestea 
trebuie să poată solicita tratamentul 
rezervat neprofesioniștilor, iar 
întreprinderile pot accepta să le acorde un 
nivel de protecție mai ridicat. În cazul în 
care clientul unei întreprinderi este o 
entitate menționată mai sus, 
întreprinderea trebuie să îl informeze 
înainte de prestarea oricăror servicii că, 
pe baza informațiilor de care dispune 
întreprinderea, clientul este considerat un 
client profesionist și va fi tratat ca atare, 
cu excepția cazului în care întreprinderea 
și clientul convin altfel. De asemenea, 
întreprinderea trebuie să informeze 
clientul că poate solicita o modificare a 
clauzelor contractului, pentru a beneficia 
de un grad mai ridicat de protecție.
Este responsabilitatea clientului 
considerat client profesionist, de a solicita 
această protecție mai ridicată, în cazul în 
care estimează că nu este în măsură să 
evalueze sau să administreze corect 
riscurile implicate. Acest nivel mai ridicat 
de protecție este acordat în cazul în care 
un client considerat profesionist încheie 
un acord scris cu întreprinderea, care 
prevede că nu trebuie să fie tratat drept 
client profesionist în ceea ce privește 
regimul de conduită profesională 
aplicabil. Un astfel de acord trebuie să 
specifice dacă se aplică pentru unul sau 
mai multe servicii sau tranzacții specifice 
ori pentru unul sau mai multe tipuri de 
produse sau tranzacții.

Or. de
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Amendamentul 109
Propunere de directivă
Anexa 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Noua IMD ar continua să aibă 
caracteristicile unui instrument juridic de
„minimă armonizare”. Acest lucru 
înseamnă că statele membre pot decide să 
adopte dispoziții suplimentare, dacă este 
necesar pentru protecția consumatorului.
Totuși, standardele minime din directiva 
IMD vor fi semnificativ mai stricte. Unele 
părți din noua directivă vor fi consolidate 
prin măsuri de nivel 2, pentru a alinia 
normele din prezenta directivă cu cele 
prevăzute de MiFID II, în speță, în 
capitolul care reglementează distribuția 
de polițe de asigurare de viață cu elemente 
de investiții (denumite în continuare 
asigurări cu componentă investițională –
a se vedea mai jos). Aceasta vizează 
armonizarea vânzărilor de asigurări cu 
componentă investițională în întreaga UE 
prin intermediul măsurilor de nivel 2. 
Aceasta reprezintă o inovație în 
comparație cu textul directivei inițiale. 
Pentru Comisie este important să fie în 
măsură să compare situațiile rezultate în 
diverse state membre și, prin urmare, să 
își îndeplinească în mod adecvat sarcina 
de supraveghere a aplicării dreptului 
Uniunii. Mai mult, directiva conține o 
clauză de revizuire și, pentru a putea 
colecta toate informațiile relevante privind 
funcționarea normelor respective, Comisia 
va trebui să poată monitoriza punerea în 
aplicare a acestora de la început.

Noua IMD ar continua să aibă 
caracteristicile unui instrument juridic de
„minimă armonizare”. Acest lucru 
înseamnă că statele membre pot decide să 
adopte dispoziții suplimentare, dacă este 
necesar pentru protecția consumatorului.
Totuși, standardele minime din directiva 
IMD vor fi semnificativ mai stricte. Mai 
mult, directiva conține o clauză de 
revizuire și, pentru a putea colecta toate 
informațiile relevante privind funcționarea 
normelor respective, Comisia va trebui să 
poată monitoriza punerea în aplicare a 
acestora de la început.

Or. de
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EXPUNERE DE MOTIVE

Proiectul de raport se concentrează pe șase domenii-cheie din propunerea Comisiei:

– domeniul de aplicare 

– înregistrarea și procedura de înregistrare simplificată

– conflictele de interese și transparența

– vânzarea încrucișată

– produsele de asigurări cu componentă investițională

– acte delegate / nivelul de armonizare

Domeniul de aplicare (articolul 1)

În scopul asigurării unor condiții de concurență echitabilă, Comisia propune extinderea 
domeniului de aplicare și la vânzările de contracte de asigurare efectuate de întreprinderile de 
asigurare și de reasigurare fără implicarea unui intermediar de asigurări, la gestionarea 
solicitărilor de daune și la polițele de asigurare subordonate vânzării de servicii. 

Gestiunea solicitărilor de daune de către întreprinderi de asigurare sau de către terți ce 
gestionează activități de asigurare în virtutea unor contracte de subfurnizare este deja 
acoperită prin directiva Solvabilitate II. Reglementarea cazurilor pentru care nu există 
contracte de subfurnizare nu pare a constitui un motiv suficient pentru includerea gestiunii 
solicitărilor de daune în domeniul de aplicare al prezentei directive.

Din motive ce țin de principiul proporționalității, ar trebui excluse din domeniul de aplicare 
vânzările auxiliare de asigurări de călătorie/anulări de călătorie și vânzările de asigurări pentru 
închirierile de autovehicule.

Înregistrarea și procedura de înregistrare simplificată (art. 3 și 4)

Deși domeniul de aplicare a fost extins la întreprinderile de asigurare și la angajații acestora, 
nu ar trebui ca acestea/aceștia să se înregistreze din nou. Sprijinim întrutotul această 
propunere. 

O nouă modificare privește noua posibilitate de înregistrare a intermediarilor legați prin alți 
intermediari deja înregistrați. Această posibilitate merită în principiu a fi susținută, cu 
mențiunea că, pentru a preîntâmpina orice situație-limită în materie de responsabilitate, ar 
trebui menținută interdicția de concurență între produse ca o condiție prealabilă pentru 
exercitarea unei activități pentru și în numele întreprinderii de asigurare.

În anumite condiții, Comisia prevede aplicarea unei proceduri de înregistrare simplificată 
pentru intermedierile de asigurări ca activitate auxiliară (mai ales agențiile de turism și 
închirierile de mașini) sau pentru gestionarea solicitărilor de daune (art. 4). 
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Dată fiind derogarea propusă pentru destinatarii de mai sus, această procedură își pierde 
finalitatea principală. Respectiv, dacă se dorește garantarea de condiții de concurență 
echitabile pentru toți intermediarii, ar trebui eliminat articolul 4.

Cerințe profesionale și organizatorice (art. 8)

Este de salutat propunerea Comisiei privind obligația de formare profesională continuă, 
pentru a garanta astfel că intermediarii dețin cunoștințele și aptitudinile necesare. Statele 
membre ar trebui să reglementeze forma, conținutul și obligațiile de furnizare a dovezilor. 
Pentru a evita efectele negative asupra pieței interne pe care le-ar avea stabilirea de cerințe 
diferite în materie de calificări de către statele membre, ar trebui definit un nivel minim bazat 
pe „cadrul european al certificărilor” care să permită, în fiecare stat membru, furnizarea 
dovezilor privind dobândirea cunoștințelor și a aptitudinilor necesare.

Pentru ca entitățile de formare profesională din cadrul întreprinderilor și la nivel sectorial să-și 
poată îndeplini misiunea este necesară o certificare națională a programelor de formare 
continuă.

Conflictele de interese și transparența (articolul 17)

Dispozițiile propuse privind conflictele de interese și transparența reprezintă una dintre 
modificările cele mai de seamă aduse directivei reformate. 

Comisia prevede astfel obligația pentru intermediarii de asigurări de a comunica baza și suma 
exactă a remunerării lor, precum și de a comunica totalul tuturor remunerărilor variabile de 
care beneficiază personalul de vânzare din cadrul întreprinderilor de asigurare. Pentru 
produsele de asigurare de viață, această obligație ar trebui să coincidă cu intrarea în vigoare a 
directivei, iar pentru celelalte produse de asigurări aceasta s-ar aplica, într-o primă etapă, „la 
cerere”, cu o perioadă tranzitorie de cinci ani până la intrarea în vigoare a regimului 
obligatoriu.

Trebuie remarcat, în primul rând, că studiul comandat de Comisie privind evaluarea 
impactului introducerii unui „regim la cerere”, adică a prezentării de informații la cerere, a 
ajuns la concluzia că marea majoritate a persoanelor intervievate resping acest lucru din
convingerea că astfel de date sunt superflue și induc în eroare clienții. 

Este de temut că o obligație generală de divulgare a comisioanelor și a remunerațiilor 
variabile nu ar conduce la o protecție sporită a consumatorilor, ci la concurență în ceea ce 
privește nivelurile comisioanelor și remunerațiilor. 

Având în vedere diversitatea piețelor de asigurări din UE, statele membre ar trebui totuși să 
poată prevedea obligații de divulgare mai stricte decât cerințele prevăzute în prezenta 
directivă.

Practicile de vânzare încrucișată (articolul 21)

Comisia prevede faptul că serviciile și produsele de asigurare oferite în cadrul unui pachet să 
fie oferite în mod obligatoriu și separat. 
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Această cerință este mai strictă decât dispoziția corespunzătoare din cadrul MIFID II  și ar 
putea conduce la imposibilitatea de a mai oferi consumatorilor pachete de produse la prețuri 
avantajoase. Din această cauză, articolul 21 trebui modificat, prevăzând faptul că 
consumatorii trebuie informați doar dacă elementele pachetului pot fi cumpărate și separat.

Produsele de asigurare cu componentă investițională (capitolul VII)

La capitolul VII al propunerii de directivă, Comisia prevede cerințe suplimentare de protecție 
a clienților în legătură cu produsele de asigurare cu componentă investițională, așa-numitele 
packaged retail investment products (PRIPs). Formularea corespunde propunerilor Comisiei 
de revizuire a dispozițiilor de la articolele 23-25 din MIFID.

Deși este necesar să se asigure consecvența legislativă cu MIFID II, trebuie să se țină seama 
de diferențele dintre produsele de asigurare și cele pur de investiții.

Produsele de asigurare se disting de produsele pur de investiții prin faptul că nu pot fi 
tranzacționate oricând în mod liber.

În ceea ce privește propunerea privind interzicerea comisioanelor în cazul consultanței 
independente, trebuie remarcat în primul rând faptul că statele membre au ajuns la soluții 
diferite, pe baza unor experiențe diferite legate de sistemul de consultanță bazat pe 
comisioane și/sau de consultanța eronată. Ar trebui să se țină seama de acest aspect printr-o 
armonizare minimală. O interzicere a comisioanelor ar putea avea efecte negative importante 
în cadrul anumitor piețe asupra ofertei de produse de asigurare pentru populație. În plus, 
definiția „consultanței independente” ar putea crea probleme în anumite state membre din 
cauza conotațiilor specifice, tradiționale, respectiv a sensurilor diferite ale cuvântului 
„independent” (de exemplu, în limba franceză „independent” are în același timp și sensul de 
„liber-profesionist”). 

La fel ca în cazul divulgării remunerațiilor, statele membre ar trebui să aibă și aici 
posibilitatea de a adopta prevederi divergente, dacă consideră acest lucru necesar pentru 
piețele lor. 

Acte delegate/nivelul de armonizare

Comisia prevede o serie de acte delegate în domenii care privesc aspecte importante ale 
directivei (de exemplu, definirea cunoștințelor și abilităților adecvate ale intermediarilor, 
criteriile privind baza de calcul al comisioanelor, dispozițiile privind evitarea, reglementarea 
și divulgarea conflictelor de interese, obligațiile de raportare și informare a clienților). În 
general, acest lucru trebuie privit în mod critic, deoarece se urmărește deschiderea unei portițe 
pentru o armonizare maximală, care ar fi costisitoare și birocratică și ar încălca în anumite 
cazuri principiul subsidiarității.

Din această cauză, trebuie eliminate actele delegate propuse, statele membre, respectiv 
Consiliul și Parlamentul, prin procedura de codecizie, urmând să adopte dispoziții detaliate, 
atunci când se dovedește o nevoie reală de armonizare, de exemplu în cazul recunoașterii 
reciproce insuficiente a calificărilor.
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ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

Ref.: D(2012)57300

Doamnei Sharon Bowles
Președinta Comisiei pentru afaceri economice și monetare
ASP 10G201
Bruxelles

Subiect: Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
intermedierea de asigurări (reformare)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Stimată doamnă Președintă,

Comisia pentru afaceri juridice, pe care am onoarea să o prezidez, a examinat propunerea 
menționată anterior, în conformitate cu articolul 87 privind reformarea, introdus în 
Regulamentul de procedură al Parlamentului.

Alineatul (3) al articolului respectiv are următorul conținut: 

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu 
implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează 
comisia competentă cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 156 și 157, în cadrul comisiei 
competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la 
acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, în cazul în care, în conformitate cu punctul 8 din Acordul interinstituțional, 
comisia competentă intenționează să depună amendamente referitoare la părțile codificate 
ale propunerii, aceasta notifică imediat intenția sa Consiliului și Comisiei, iar aceasta din 
urmă informează comisia, înainte de votul în temeiul articolului 54, cu privire la poziția sa 
privind aceste amendamente și dacă intenționează sau nu să retragă propunerea de 
reformare.”

În urma avizului Serviciului juridic, ai cărui reprezentanți au participat la reuniunile grupului 
de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare și ținând cont de recomandările 
raportorului pentru aviz, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu 
conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și 
că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu 
respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 
modificări de fond ale acestora.
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În concluzie, după discutarea subiectului în cadrul reuniunii sale din 6 noiembrie 2012, 
Comisia pentru afaceri juridice, cu 23 voturi pentru și nicio abținere1, recomandă comisiei 
dvs., competentă în fond, să înceapă examinarea propunerii de mai sus în conformitate cu 
articolul 87.

Cu deosebită considerație,

Klaus-Heiner LEHNE

Anexat: Avizul grupului de lucru consultativ

                                               
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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ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR 
JURIDICE AL PARLAMENTULUI EUROPEAN, AL CONSILIULUI ȘI AL COMISIEI

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 11 septembrie 2012

AVIZ
ÎN ATENȚIA  PARLAMENTULUI EUROPEAN

CONSILIULUI
COMISIEI

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 
intermedierea de asigurări
COM(2012)360 din 3.7.2012 – 2012/0175 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru 
consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 23 iulie 2012 în vederea examinării, 
printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cursul examinării1 propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
reformare a Directivei 2002/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie 
2002 privind intermedierea de asigurări, grupul de lucru consultativ, de comun acord, a 
stabilit după cum urmează:

1) În ceea ce privește expunerea de motive, pentru a fi redactată în deplină conformitate cu 
cerințele aplicabile prevăzute de Acordul interinstituțional, un astfel de document ar fi trebuit 
să specifice dispozițiile din documentul anterior care rămân neschimbate în cuprinsul 
propunerii, după cum se prevede la punctul (6) litera (a) subpunctul (iii) din respectivul acord.

2) În proiectul de text reformat, următoarele modificări propuse ar fi trebuit identificate prin 
sublinierea de culoare gri utilizată, în general, pentru evidențierea modificărilor de substanță:
- la articolul 1 alineatul (2) litera (e), eliminarea cuvintelor „sau serviciului”;
- la articolul 1 alineatul  (2) litera(f), înlocuirea sumei de „500” cu „600”;
- la articolul 8 alineatul (3), înlocuirea sumei de „1 000 000” cu „1 120 000” și cea a sumei de 
„1 500 000” cu „1 680 000”;
- la articolul 8 alineatul (4) litera (b), înlocuirea sumei de „15 000” cu „16 800”;
- la articolul 13 alineatul (1), partea introductivă, înlocuirea cuvântului „încurajează” cu 

                                               
1 Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziție versiunile în limbile engleză, franceză și germană ale propunerii 
și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.
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„asigură”;
- la articolul 13 alineatul (2), înlocuirea cuvintelor „încurajează … să colaboreze” cu „se 
asigură că ... cooperează”;
- la articolul 17 alineatul (1) litera (c) subpunctul (ii), eliminarea cuvintelor „la cererea 
clientului”;

3) Formularea actuală a articolului 2 punctul 11 și a articolului 13 alineatul (2) din Directiva 
2002/92/CE ar fi trebuit inclusă în proiectul de text reformat și ar fi trebuit identificată prin 
tăierea cu linie dublă și prin fondul de culoare gri, semne utilizate de obicei pentru a indica 
modificările de fond ce constau în eliminarea elementelor de text existente.

4) Pentru a respecta toate cerințele prevăzute la punctul 7 litera (b) din Acordul 
interinstituțional, formularea articolului 37 al doilea paragraf ar trebui completată cu cuvintele 
finale „și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III” și ar trebui 
anexat un tabel de corespondență la actul reformat sub forma unei noi anexe III.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la 
concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost 
identificate ca atare în propunere sau în prezentul aviz. Grupul de lucru consultativ a 
constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele 
precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor 
existente, fără modificări de fond ale acestora.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsult Jurisconsult Director general


