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Emenda 28
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 29
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konsumaturi għandhom jingħataw 
tagħrif ċar minn qabel dwar l-istatus tal-
persuni li jbigħu l-prodott tal-
assigurazzjoni, kif ukoll dwar ir-
rimunerazzjoni li dawk il-persuni jirċievu.
Hemm bżonn ukoll li jiddaħħal żvelar 
obbligatorju tal-istatus għall-intermedjarji 
tal-assigurazzjoni u għall-impriżi tal-
assigurazzjoni Ewropej. Dan it-tagħrif 
għandu jingħadda lill-konsumatur fl-istadju 

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

li juri r-rabta bejn l-impriża tal-
assigurazzjoni u l-intermedjarju (fejn 
relevanti), u li juri wkoll l-istruttura tar-
rimunerazzjoni tal-intermedjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 17.

Emenda 30
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 17.

Emenda 31
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 17.

Emenda 32
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Premessa 40
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 33
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(41) Il-prattiki ta’ bejgħ inkroċjat huma 
strateġija komuni għall-fornituri ta’ 
servizzi finanzjarji bl-imnut madwar fl-
Unjoni.
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assigurazzjoni mal-obbligi tagħhom skont 
din id-Direttiva. L-użu ta' tali prattiki 
għandu jiġi vvalutat bir-reqqa sabiex 
jitħeġġew il-kompetizzjoni u l-għażla 
ħielsa tal-konsumatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-Artikolu 21.

Emenda 34
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Il-kuntratti tal-assigurazzjoni li 
jinvolvu investimenti ta’ sikwit isiru 
disponibbli għall-klijenti bħala alternattivi 
jew sostituti potenzjali għall-prodotti ta’ 
investiment soġġetti għad-Direttiva 
[MiFID II]17. Sabiex jingħata ħarsien 
konsistenti tal-investituri, u sabiex jiġi 
evitat ir-riskju tal-arbitraġġ regolatorju, 
huwa importanti li l-prodotti ta’ 
investiment bl-imnut (prodotti tal-
investimenti tal-assigurazzjoni kif 
iddefiniti fir-Regolament dwar dokumenti 
ewlenin ta’ informazzjoni għall-prodotti ta’ 
investiment) ikunu soġġetti għall-istess 
standards ta’ kondotta tal-operazzjonijiet:
dawn jinkludu l-provvista ta’ tagħrif 
xieraq, rekwiżiti għall-adegwatezza tal-
konsulenza, restrizzjonijiet fuq l-inċentivi, 
kif ukoll rekwiżiti għall-ġestjoni tal-
kunflitti ta’ interess, u fil-każ ta’ konsulenti 
indipendenti, restrizzjonijiet fuq il-forma 
ta’ rimunerazzjoni. L-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq (AETS) u l-Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet 
tax-Xogħol (AEAPX) għandhom jaħdmu 
id f'id biex jiksbu kemm jista' jkun 

(42) Il-kuntratti tal-assigurazzjoni li 
jinvolvu investimenti ta’ sikwit isiru 
disponibbli għall-klijenti bħala alternattivi 
jew sostituti potenzjali għall-prodotti ta’ 
investiment soġġetti għad-Direttiva 
[MiFID II]17. Sabiex jingħata ħarsien 
konsistenti tal-investituri, u sabiex jiġi 
evitat ir-riskju tal-arbitraġġ regolatorju, 
huwa importanti li l-prodotti ta’ 
investiment bl-imnut (prodotti tal-
investimenti tal-assigurazzjoni kif 
iddefiniti fir-Regolament dwar dokumenti 
ewlenin ta’ informazzjoni għall-prodotti ta’ 
investiment) ikunu soġġetti għall-istess 
standards ta’ kondotta tal-operazzjonijiet:
dawn jinkludu l-provvista ta’ tagħrif 
xieraq, rekwiżiti għall-adegwatezza tal-
konsulenza, restrizzjonijiet fuq l-inċentivi, 
kif ukoll rekwiżiti għall-ġestjoni tal-
kunflitti ta’ interess, u fil-każ ta’ konsulenti 
indipendenti, restrizzjonijiet fuq il-forma 
ta’ rimunerazzjoni. L-Awtorità Ewropea 
tat-Titoli u s-Swieq (AETS) u l-Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet 
tax-Xogħol (AEAPX) għandhom jaħdmu 
id f'id biex jiksbu kemm jista' jkun 



AM\924646MT.doc 9/94 PE504.096v01-00

MT

konsistenza fl-istandards ta’ kondotta tal-
operazzjonijiet tagħhom, għall-prodotti ta' 
investiment bl-imnut li jkunu soġġetti jew 
għal [MiFID II] jew għal din id-Direttiva, 
permezz ta' linjigwida. Għall-prodotti ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni, l-istandards 
ta’ din id-Direttiva li huma applikabbli 
għall-kuntratti kollha tal-assigurazzjoni (il-
Kapitolu VII ta’ din id-Direttiva), kif ukoll 
l-istandards imsaħħa għall-prodotti ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni, huma 
kumulattivi. B'hekk, persuni li jwettqu 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni b'rabta ma' 
prodotti tal-investiment fl-assigurazzjoni 
għandhom jikkonformaw mal-istandards 
tal-kondotta applikabbli għal kull kuntratt 
tal-assigurazzjoni, kif ukoll mal-istandards 
imsaħħa applikabbli għall-prodotti ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni.

konsistenza fl-istandards ta’ kondotta tal-
operazzjonijiet tagħhom, għall-prodotti ta' 
investiment bl-imnut li jkunu soġġetti jew 
għal [MiFID II] jew għal din id-Direttiva, 
permezz ta' linjigwida. Għall-prodotti ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni, l-istandards 
ta’ din id-Direttiva li huma applikabbli 
għall-kuntratti kollha tal-assigurazzjoni (il-
Kapitolu VI ta’ din id-Direttiva), kif ukoll 
l-istandards imsaħħa għall-prodotti ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni, huma 
kumulattivi. B'hekk, persuni li jwettqu 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni b'rabta ma' 
prodotti tal-investiment fl-assigurazzjoni 
għandhom jikkonformaw mal-istandards 
tal-kondotta applikabbli għal kull kuntratt 
tal-assigurazzjoni, kif ukoll mal-istandards 
imsaħħa applikabbli għall-prodotti ta’ 
investiment fl-assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 35
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Sabiex jintlaħqu l-għanijiet stipulati 
f'din id-Direttiva, is-setgħa ta’ adozzjoni 
ta’ atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni, 
f'dak li jirrigwarda d-definizzjoni fid-
dettall ta’: il-kunċett tal-għarfien 
suffiċjenti u l-kompetenza xierqa tal-
intermedjarju; il-ġestjoni tal-kunflitti ta’ 
interess; u l-obbligi ta' kondotta tal-
operazzjonijiet b'rabta ma' pakketti ta' 
prodotti ta' investiment bl-imnut fl-
assigurazzjoni, kif ukoll b'rabta ma' 
proċeduri u formoli għat-tressiq ta’ 
tagħrif dwar is-sanzjonijiet. Huwa ta’ 
importanza partikulari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-

imħassar
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xogħol preparatorju tagħha, inkluż fuq il-
livell ta’ esperti. Meta tasal biex tħejji u 
tfassal l-atti ddelegati, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
xierqa u f’waqtha tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Emenda 36
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Permezz ta’ atti ddelegati skont l-
Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u 
skont l-Artikoli 10 sa 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi 
Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol)19, il-
Kummissjoni għandha tadotta atti 
ddelegati kif inhu stipulat fl-Artikolu [8] 
dwar nozzjonijiet suffiċjenti ta' għarfien u 
l-abbiltà tal-intermedjarju, l-Artikoli [17 u 
23] dwar il-ġestjoni tal-kunflitti ta' 
interess, u l-Artikoli [24 u 25] dwar l-
obbligi tal-kondotta tal-operazzjonijiet 
b'rabta mal-pakketti ta' prodotti ta' 
investiment bl-imnut, kif ukoll mal-
implimentazzjoni ta' standards tekniċi kif 
inhu stipulat fl-Artikolu [30] dwar il-
proċeduri u l-forom għat-tressiq ta' 
informazzjoni dwar sanzjonijiet. Dawn l-
atti ddelegati u standards tekniċi u 
implimentattivi għandhom jiġu abbozzati 
mill-AEAPX.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-artikoli rilevanti.

Emenda 37
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni biex jiġi jinkludi l-istimar tad-danni u s-servizzi 
esperti toħloq tħassib serju, minħabba li tinroduċi fid-distribuzzjoni ta’ prodotti tal-
assigurazzjoni serje ġdida ta’ karigi li, bin-natura professjonali tagħhom, m’humiex rilevanti 
għall-attività li qed tiġi regolata.

Emenda 38
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-distinzjoni bejn is-servizzi u l-oġġetti għandha tkun soġġetta għal iktar analiżi.

Emenda 39
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) l-assigurazzjoni hija komplimentarja 
għall- oġġetti u servizzi pprovduti minn 
kwalunkwe fornitur , fejn dik l-
assigurazzjoni tkopri r-riskju ta' waqfien 
minħabba ħsara , telf jew ħsara f'oġġetti 
provduti minn dak il-fornitur ; l-
impossibbiltà li jiġi sodisfatt b’mod sħiħ 
jew parzjali kwalunkwe obbligu 
kuntrattwali marbut ma’ dawn l-oġġetti u 
s-servizzi f’każ ta’ mewt, diżabbiltà jew 
qgħad;
F’dak il-każ, il-klijent għandu jiġi 
infurmat li l-fatt li qed tinbiegħlu 
assigurazzjoni komplementarja huwa 
attività mhux regolata.

Or. en

Emenda 40
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) l-ammont tal-primjum annwali għall-
kuntratt ta' assigurazzjoni, wara li tiġi 
applikata prorata biex twassal għal ammont 
annwali, ma jeċċedix 600 .

(f) l-ammont tal-primjum annwali għall-
kuntratt ta' assigurazzjoni, wara li tiġi 
applikata prorata biex twassal għal ammont 
annwali, ma jeċċedix 600 .
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L-AEAPX għandha tirrevedi l-ammont 
imsemmi fil-paragrafi 2(f) regolarment 
sabiex jitqiesu l-bidliet tal-Indiċi Ewropew 
tal-Prezzijiet tal-Konsumatur kif 
ippubblikat mill-Eurostat. L-ewwel 
reviżjoni għandha sseħħ ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva u 
reviżjonijiet suċċessivi ħames snin wara d-
data tar-reviżjoni ta' qabel.
L-AEAPX għandha tiżviluppa standards 
regolatorji li jadattaw l-ammont bażi 
f'euro msemmi fil-paragrafu 2(f) bil-
perċentwal tal-bidla f'dak l-Indiċi matul 
il-perjodu ta' bejn id-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva u d-data tal-ewwel reviżjoni, 
jew bejn id-data tal-aħħar reviżjoni u d-
data tar-reviżjoni l-ġdida, aġġustat sa l-
eqreb euro.
L-AEAPX għandha tressaq dawk l-
abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni ħames snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva, u r-
reviżjonijiet suċċessivi ħames snin wara d-
data tar-reviżjoni ta' qabel.
Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li 
tadotta l-istandards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont l-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010.

Or. en

Emenda 41
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3). "medjazzjoni fl-assigurazzjoni" tfisser 
l-attivitajiet ta' konsulenza , proposti jew it-
twettiq ta' xogħol ieħor preparatorju għall-
konklużjoni ta' kuntratti ta' 
assigurazzjoni, il-konklużjoni ta’ tali 

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

kuntratti , jew għajnuna fl-
amministrazzjoni jew prestazzjoni ta' dawk 
il-kuntratti, b'mod partikolari fil-każ ta' 
pretensjoni , u l-attività ta' ġestjoni 
professjonali tal-pretensjonijiet u tal-
istimar tad-danni . Dawn l-attivitajiet 
għandhom jitqiesu bħala medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, anki jekk jitwettqu minn 
impriża tal-assigurazzjoni mingħajr l-
intervent ta’ intermedjarju tal-
assigurazzjoni. It-tqabbil ta’ informazzjoni 
rigward prodotti u prezzijiet tal-
assigurazzjoni fuq websajt għandu jitqies 
bħala intermedjazzjoni fl-assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 42
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) "medjazzjoni fl-assigurazzjoni" tfisser 
l-attivitajiet ta' konsulenza , proposti jew it-
twettiq ta' xogħol ieħor preparatorju għall-
konklużjoni ta' kuntratti ta' 
assigurazzjoni, il-konklużjoni ta’ tali 
kuntratti, jew għajnuna fl-amministrazzjoni 
jew prestazzjoni ta' dawk il-kuntratti, 
b'mod partikolari fil-każ ta' pretensjoni.
Dawn l-attivitajiet għandhom jitqiesu bħala
attivitajiet ta’ konsulenza dwar, proposta 
għal jew twettiq ta’ xogħol preparatorju 
ieħor għall-konklużjoni ta’ kuntratti bħal 
dawn, għandhom jitqiesu wkoll bħala
medjazzjoni fl-assigurazzjoni jekk 
jitwettqu minn impjegat ta' impriża tal-
assigurazzjoni f’kuntatt dirett mal-klijent
mingħajr l-intervent ta’ intermedjarju tal-
assigurazzjoni.

Or. xm
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Ġustifikazzjoni

L-idea tal-inklużjoni ta’ ‘l-attività ta' ġestjoni professjonali tal-pretensjonijiet u tal-istimar 
tad-danni’ fid-definizzjoni ta’ 'medjazzjoni fl-assigurazzjoi’ mhijiex korretta, minħabba li 
hemm attivitajiet li m’għandhomx x’jaqsmu mal-medjazzjoni fl-assigurazzjoni.

Emenda 43
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6 a). Sabiex jiġi garantit li japplika l-
istess livell ta’ protezzjoni u li l-
konsumatur jista’ jibbenefika minn 
standards komparabbli hu essenzjali li din 
id-Direttiva tippromwovi kundizzjonijiet 
indaqs u kompetizzjoni b’termini ugwali 
bejn l-intermedjarji kemm jekk ikunu 
marbuta ma’ impriża tal-assigurazzjoni 
kif ukoll jekk m'humiex. Hemm 
benefiċċju għall-konsumaturi jekk il-
prodotti tal-assigurazzjoni huma medjati 
permezz ta’ diversi kanali u intermedjarji 
b’forom differenti ta’ kooperazzjoni mal-
impriżi tal-assigurazzjoni sakemm 
ikollhom japplikaw l-istess regoli dwar il-
protezzjoni tal-konsumatur. Hu 
importanti li dawn l-aspetti jitqiesu mill-
Istati Membri fl-implimentazzjoni ta’ din 
id-Direttiva.

Or. en

Emenda 44
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) "intermedjarju ta' assigurazzjoni 
abbinata " tfisser kull persuna li twettaq l-
attività ta' medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
għal jew f'isem impriża waħda jew aktar
fil-każ ta’ prodotti tal-assigurazzjoni li 
mhumiex qed jikkompetu u li jaġixxu taħt 
ir-responsabbiltà sħiħa ta’ dawk l-impriżi 
tal-assigurazzjoni għall-prodotti marbuta 
magħhom rispettivament.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

The change in the definition of ‘tied insurance intermediary’ is not clear. If this occupation is 
the same as that of a normal assistant to an agent or to a broker already traditionally present 
in agency and brokerage structures where the main intermediary for whose account such a 
person works assumes liability for this work through the professional third-party liability 
policy, we do not see the need to mention this. If it refers to a new type of occupation, a 
description of it should be given and, above all, the differences in relation to the traditional 
assistants of agents and brokers should be identified.

Emenda 45
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8). "intermedjarju ta' assigurazzjoni 
abbinata " tfisser kull persuna li twettaq l-
attività ta' medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
għal jew f'isem impriża waħda jew aktar, 
jew f'isem intermedjarju tal-assigurazzjoni 
wieħed jew aktar , u li taġixxi taħt ir-
responsabbiltà sħiħa ta' dawk l-impriżi tal-
assigurazzjoni jew intermedjarji tal-
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assigurazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Intermedjarju hu marbut tkun xi tkun il-kapaċità tal-entità li hu marbut magħha. Jeħtieġ li t-
termini jiġu simplifikati mad-definizzjoni pprovduta f’leġiżlazzjoni preċedenti, bħal fil-kliem 
propost tal-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill the Council dwar 
ftehimiet ta’ kreditu b’rabta ma’ proprjetà residenzjali, COM(2011) 142 final (CARRP).

Emenda 46
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(9). "konsulenza" tfisser l-għoti ta’ 
rakkomandazzjoni personali lil klijent, jew 
fuq talba tiegħu jew b'inizjattiva tal-
impriża tal-assigurazzjoni jew tal-
intermedjarju tal-assigurazzjoni, li hija 
attività separata mill-medjazzjoni ta’ 
prodotti jew servizzi tal-assigurazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ rakkomandazzjoni personali huwa separat mill-medjazzjoni ta’ prodotti jew 
servizzi tal-assigurazzjoni. Din il-kjarifika tippermetti l-konsistenza ma’ leġiżlazzjoni ta’ 
servizzi finanzjarji preċedenti, bħal CARRP u MiFIG II.

Emenda 47
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9). "konsulenza" tfisser l-għoti ta’ 
rakkomandazzjoni lil klijent, jew fuq talba 

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

fuq talba tiegħu jew b'inizjattiva tal-
impriża tal-assigurazzjoni jew tal-
intermedjarju tal-assigurazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Konsulenza għandha tfisser l-għoti ta’ rakkomandazzjoni speċifika għal klijent wieħed għal 
prodott speċifiku wieħed jew iżjed. Id-definizzjoni għandha tiġi allinjata mal-istess terminu 
f’MiFID u d-direttiva dwar il-kreditu fuq l-ipoteki.

Emenda 48
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10). "kummissjoni ta’ kontinġenza" tfisser 
rimunerazzjoni fil-forma ta’ kummissjoni, 
fejn l-ammont li jkollu jitħallas ikun 
imsejjes fuq il-ksib ta’ miri miftiehma, 
marbutin man-negozju li l-intermedjarju 
jkun wettaq mal-istess assiguratur;

(10). "kummissjoni ta’ kontinġenza" tfisser 
rimunerazzjoni fil-forma ta’ kummissjoni
msejsa fuq il-ksib ta’ miri jew limiti
miftiehma minn qabel, marbutin mal-
volum ta’ negozju li l-intermedjarju jkun 
wettaq mal-assiguratur;

Or. en

Emenda 49
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) "prattika ta’ abbinar" tfisser l-offerta 
ta’ servizz anċillari wieħed jew iktar ma' 
servizz jew prodott tal-assigurazzjoni 
f'pakkett, fejn dan is-servizz jew prodott 
tal-assigurazzjoni ma jkunx disponibbli 
b'mod separat għall-konsumatur;

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emendi ta’ MH għall-Artikolu 21

Emenda 50
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) "prattika ta’ abbinar" tfisser l-offerta 
ta’ servizz anċillari wieħed jew iktar ma' 
servizz jew prodott tal-assigurazzjoni 
f'pakkett, fejn dan is-servizz jew prodott 
tal-assigurazzjoni ma jkunx disponibbli 
b'mod separat għall-konsumatur;

(19) "prattika ta’ abbinar" tfisser l-offerta 
ta’ servizz anċillari wieħed jew iktar ma' 
servizz jew prodott tal-assigurazzjoni 
f'pakkett, fejn dan is-servizz jew prodott 
tal-assigurazzjoni ma jkunx disponibbli 
b'mod separat għall-konsumatur; Prattika 
ta’ abbinar ma timplikax l-offerta mhux 
obbligatorja ta’ prodott jew servizz tal-
assigurazzjoni wieħed jew iktar bħala 
supplement għal prodott jew servizz 
finanzjarju jew tal-assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 51
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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anċillari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-emendi ta’ MH għall-Artikolu 21.

Emenda 52
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20 a) “prodott” ifisser polza tal-
assigurazzjoni li tkopri riskju wieħed jew 
bosta riskji.

Or. en

Emenda 53
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li, fejn 
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni jaġixxi taħt ir-
responsabbiltà ta' impriża tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, jew 
taħt ir-responsabbiltà intermedjarju ieħor 
irreġistrat tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni, dan l-aħħar 
intermedjarju, jew l-impriża, għandhom 
ikunu responsabbli li jiżguraw li l-ewwel 
intermedjarju jilħaq il-kundizzjonijiet 
għar-reġistrazzjoni stipulati f'din id-
Direttiva. F'dak il-każ, il-persuna jew l-
entità li taċċetta r-responsabbiltà, wara li 

L-Istati Membri jistgħu jistipulaw li, fejn 
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni jaġixxi taħt ir-
responsabbiltà ta' impriża tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, jew 
taħt ir-responsabbiltà intermedjarju ieħor 
irreġistrat tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni m’għandux ikun rikjest li 
jipprovdi lill-awtorità kompetenti bl-
informazzjoni fl-Artikolu 3(7)(a) u (b) u l-
entità tal-assigurazzjoni responsabbli
għandha tiżgura li l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jissodisfa l-kundizzjonijiet 
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tkun ġiet informata mill-Istati Membri 
rigward id-dettalji stipulati fil-
paragrafu 7(a) u (b) ta' dan l-Artikolu,
għandha tkun sodisfatta fir-rigward tad-
dettalji stipulati fil-paragrafy 7(c) ta' dan 
l-Artikolu. L-Istati Membri jistgħu 
jistipulaw ukoll li l-persuna jew l-entità li 
tassumi r-responsabbiltà għall-
intermedjarju għandha tirreġistra dak l-
intermedjarju.

għar-reġistrazzjoni u dispożizzjonijiet 
oħrajn stabbiliti f’din id-Direttiva. L-Istati 
Membri jistgħu jistipulaw ukoll li l-persuna 
jew l-entità li tassumi r-responsabbiltà 
għall-intermedjarju għandha tirreġistra dak 
l-intermedjarju.

Or. en

Emenda 54
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti ma jirreġistrawx 
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni sakemm ma jkunux 
sodisfatti li l-intermedjarju jilħaq ir-
rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 8.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti ma jirreġistrawx 
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni sakemm ma jkunux 
sodisfatti li l-intermedjarju jilħaq ir-
rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 8, jew li 
intermedjarju ieħor jew impriża oħra tkun 
responsabbli mill-iżgurar li l-
intermedjarju jissodisfa dawn ir-rekwiżiti 
skont l-Artikolu 3(1)(3).

Or. en

Emenda 55
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. L-intermedjarji reġistrati ta' 
assigurazzjoni u riassigurazzjoni 
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għandhom ikunu permessi li jibdew jew 
isegwu attività ta' medjazzjoni fl-
assigurazzjoni jew riassigurazzjoni fl-
Unjoni permezz ta' kemm il-libertà ta' 
stabbiliment u l-libertà li jipprovdu 
servizzi.

Or. en

Emenda 56
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti 
b'informazzjoni rigward l-identità tal-
azzjonisti jew tal-membri, ikunux persuni 
naturali jew ġuridiċi, li jkollhom 
parteċipazzjoni fl-intermedjarju li jaqbeż 
l-10 %, u rigward l-ammonti ta' dawk il-
parteċipazzjonijiet;

(a) intermedjarji abbinati; kif ukoll

Or. en

Emenda 57
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 7 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti 
b'informazzjoni rigward l-identità ta’ 
persuni li jkollhom rabtiet mill-qrib mal-
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni;

(b) intermedjarji fejn entità tal-
assigurazzjoni oħra tieħu r-responsabbiltà 
għall-iżgurar li l-intermedjarju jissodisfa 
dawn ir-rekwiżiti skont l-Artikolu 3(1)(3). 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
awtoritajiet kompetenti tagħhom 
jirrikjedu li l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni li 
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japplika għalihom l-Artikolu 3(7) 
jinfurmawhom mingħajr dewmien żejjed 
fejn l-informazzjoni pprovduta skont l-
Artikolu 3(7)(a) u (b) tinbidel.

Or. en

Emenda 58
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 3a
L-intermedjarji reġistrati ta' 
assigurazzjoni u riassigurazzjoni 
għandhom ikunu permessi li jibdew jew 
isegwu attività ta' medjazzjoni fl-
assigurazzjoni jew riassigurazzjoni fil-
Komunità permezz ta' kemm il-libertà ta' 
stabbiliment u l-libertà li jipprovdu 
servizzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan, li kien l-Artikolu 3.5 ta’ IMD I, għandu jerġa’ jiġi introdott biex jikkjarifika l-fatt li l-
intermedjarji reġistrati u dikjarati huma permessi joperaw b’mod transkonfinali permezz tal-
libertà ta’ twaqqif kif ukoll tal-libertà li jipprovdu servizzi fejn ikunu avżaw lill-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom.

Emenda 59
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ġustifikazzjoni

Fil-prinċipju, l-intermedjarji għandhom ikunu reġistrati, u għandha tiġi evitata sitwazzjoni 
bejn reġistrazzjoni u nuqqas ta’ reġistrazzjoni. Hu diffiċli wkoll biex jidher li l-proċedura 
tfisser kwalunkwe simplifikazzjoni reali għall-kumpaniji inkwistjoni, peress li r-rekwiżiti fl-
Artikolu 8 għandhom jiġu ssodisfati.

Emenda 60
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-prodotti tal-assigurazzjoni 
kkonċernati ma jkoprux l-assigurazzjoni 
tal-ħajja jew riskji ta’ responsabbiltà, ħlief 
fejn tali kopertura tkun inċidentali għall-
kopertura ewlenija.

(c) il-prodotti tal-assigurazzjoni 
kkonċernati ma jkoprux l-assigurazzjoni 
tal-ħajja jew riskji ta’ responsabbiltà, ħlief 
fejn tali kopertura tkun kumplementari 
għas-servizz jew il-prodott offert mill-
intermedjarju tal-assigurazzjoni fl-attività 
prinċipali tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-kundizzjonijiet biex tkun permessa proċedura ta’ reġistrazzjoni simplifikata għal 
intermedjarji anċillari biex ikun permess approċċ proporzjonat fil-proċedura ta’ 
reġistrazzjoni ta’ diversi kanali ta’ distribuzzjoni. Il-kliem oriġinali “kopertura prinċipali” hu 
ambigwu u mhuwiex appoġġat minn definizzjoni ċara fil-proposta leġiżlattiva.

Emenda 61
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
L-intermedjarji rreġistrati taħt l-IMD I 
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m’għandhomx bżonn jerġgħu jirreġistraw 
taħt l-IMD II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawk l-intermedjarji li huma diġà rreġistrati taħt id-direttiva preċedenti u li jissodisfaw ir-
rekwiżiti ta' taħriġ u esperjenza tad-direttiva l-ġdida għandhom ikunu rreġistrati 
awtomatikament biex ikun evitat piż amministrattiv.

Emenda 62
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Intermedjarju tal-assigurazzjoni 
jopera fil-libertà tat-twaqqif jekk iwettaq 
in-negozju tiegħu fi Stat Membry ospitanti 
għal perjodu ta’ żmien mhux definit 
permezz ta’ preżenza permanenti f’dak l-
Istat Membru.

Or. en

Emenda 63
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-intermedjarji reġistrati tal-
assigurazzjoni u riassigurazzjoni 
għandhom ikunu permessi li jibdew jew 
isegwu attività ta' medjazzjoni fl-
assigurazzjoni jew riassigurazzjoni fl-
Unjoni permezz ta' kemm il-libertà ta' 
stabbiliment u l-libertà li jipprovdu 
servizzi. 
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Or. en

Emenda 64
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Intermedjarju reġistrat tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
jkompli attività ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni fil-‘libertà tas-servizz’ jekk: 
a) ikompli l-medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
jew fir-riassigurazzjoni ma’ jew għal 
detentur ta’ polza li jirridjedi jew hu 
stabbilit fi Stat Membri differenti mill-
Istat Membru tad-domiċilju tal-
intermedjarju;
b) kwalunkwe riskju biex wieħed jiġi 
assigurat jinsab fi Stat Membru differenti 
mill-Istat Membru tad-domiċilju tal-
intermedjarju;
c) għandu jikkonforma mal-Artikolu 6(1) 
u (4).

Or. en

Emenda 65
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk il-post ewlieni tan-negozju ta’ 
intermedjarju tal-assigurazzjoni jkun 
jinsab fi Stat Membru ieħor, l-awtorità 
kompetenti ta' dak l-Istat Membru l-ieħor 
tista' taqbel mal-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru tad-domiċilju li taġixxa 

1. Kull Stat Membru għandu jeħtieġ illi:
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bħallikieku kienet l-awtorità kompetenti 
fl-Istat Membru tad-domiċilju fir-rigward
tal-obbligi fil-Kapitoli VI, VII u VIII ta' 
din id-Direttiva. Fl-eventwalità ta' tali 
ftehim, l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tad-domiċilju għandha 
tinnotifika lill-intermedjarju tal-
assigurazzjoni u lill-AEAPX mingħajr 
dewmien.

a) kwalunkwe intermedjarju fl-
assigurazzjoni li hu persuna legali jkollha 
l-uffiċċju prinċipali tiegħu fl-istess Stat 
Membri bħall-uffiċċju reġistrat tiegħu u li 
fil-fatt jopera hemm;
b) kull intermedjarju tal-assigurazzjoni li 
mhuwiex persuna ġuridika jew kull 
intermedjarju fl-assigurazzjoni li huwa 
persuna ġuridika iżda li skont id-dritt 
nazzjonali tiegħu ma għandux l-uffiċċju 
prinċipali tiegħu fi Stat Membru minn 
fejn effettivament iwettaq in-negozju 
tiegħu.
Jekk il-post ewlieni tan-negozju ta’ 
intermedjarju tal-assigurazzjoni jkun 
jinsab fi Stat Membru ieħor, l-awtorità 
kompetenti ta' dak l-Istat Membru l-ieħor 
tista' taqbel mal-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru tad-domiċilju li taġixxa 
bħallikieku kienet l-awtorità kompetenti 
fl-Istat Membru tad-domiċilju fir-rigward 
tal-obbligi fil-Kapitoli VI, VII u VIII ta' 
din id-Direttiva. Fl-eventwalità ta' tali 
ftehim, l-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tad-domiċilju għandha 
tinnotifika lill-intermedjarju tal-
assigurazzjoni u lill-AEAPX mingħajr 
dewmien.

Or. en

Emenda 66
Catherine Stihler
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Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-Istat Membru ospitanti jkollu 
raġunijiet sodi biex jikkonkludi li 
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni li jaġixxi fit-territorju 
tiegħu taħt il-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi, jew permezz ta' stabbiliment, ma 
jkunx konformi ma' xi obbligu stipulat f'din 
id-Direttiva, għandu jirreferi s-sejbiet 
tiegħu lill-awtorità kompetenti tal-Istat 
Membru tad-domiċilju, li min-naħa tagħha 
għandha tieħu l-miżuri xierqa. F'każijiet 
fejn, minkejja l-miżuri meħuda mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-
domiċilju, intermedjarju tal-assigurazzjoni 
jew tar-riassigurazzjoni jkompli jaġixxi 
b'mod li huwa b'mod ċar ta’ ħsara għall-
interessi tal-konsumaturi tal-Istat Membru 
ospitanti jew għall-funzjonament tajjeb tas-
swieq tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
għandu jkun soġġett għall-miżuri li ġejjin:

3. Fejn l-Istat Membru ospitanti jkollu 
raġunijiet sodi biex jikkonkludi li 
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni li jaġixxi fit-territorju 
tiegħu taħt il-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi, jew permezz ta' stabbiliment, ma 
jkunx konformi ma' xi obbligu stipulat f'din 
id-Direttiva, u fejn l-Istat Membru 
ospitanti m’għandux is-setgħat taħt din 
id-Direttiva li jieħu azzjoni f'reazzjoni 
għal ksur bħal dan, għandu jirreferi s-
sejbiet tiegħu lill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru tad-domiċilju, li min-naħa 
tagħha għandha tieħu l-miżuri xierqa.
F'każijiet fejn, minkejja l-miżuri meħuda 
mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
tad-domiċilju, intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
jkompli jaġixxi b'mod li huwa b'mod ċar 
ta’ ħsara għall-interessi tal-konsumaturi 
tal-Istat Membru ospitanti jew għall-
funzjonament tajjeb tas-swieq tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, l-
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni għandu jkun soġġett għall-
miżuri li ġejjin:

Or. en

Emenda 67
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jaġġustaw il-
kundizzjonijiet meħtieġa fir-rigward tal-
għarfien u l-kapaċità b'konformità mal-
attività partikulari ta' medjazzjoni fl-

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

assigurazzjoni jew riassigurazzjoni u l-
prodotti li dwarhom issir medjazzjoni , 
partikolarment jekk l-attività professjonali 
prinċipali tal-intermedjarju ma tkunx ta' 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni.

Ir-rekwiżiti ta’ taħriġ u ta’ monitoraġġ ta’ 
dan l-artikolu m’għandux japplika 
direttament għal dawk l-intermedjarji li 
jipprovdu medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
fuq bażi anċillari, iżda għall-impriżi tal-
assigurazzjoni jew intermedjarji oħra taħt 
liema responsabbiltà jaġixxu u li huma 
stess jissodisfaw dawn l-obbligi.
L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li fil-
każi msemmija fit-tieni subparagrafu tal-
Artikolu 3(1), l-impriża jew l-
intermedjarju tal-assigurazzjoni għandha 
tivverifika li l-għarfien u l-kapaċità tal-
intermedjarji huma f'konformità mal-
obbligazzjonijiet stipulati fl-ewwel 
subparagrafu ta' dan il-paragrafu u, fejn 
meħtieġ, għandhom jipprovdu lil dawk l-
intermedjarji b'taħriġ li jikkorrispondi 
mar-rekwiżiti li jikkonċernaw il-prodotti 
mibjugħa mill-intermedjarji.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fuq bidla tar-rekwiżiti professjonali, l-impriża tal-assigurazzjoni li qed tiffirma polza ma 
jkollhiex biss responsabbiltà sħiħa għall-azzjonijiet tal-intermedjarji iżda tkun responsabbli 
wkoll mit-taħriġ u l-monitoraġġ tal-intermedjarju anċillari.

Emenda 68
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni għandu jkollhom 
assigurazzjoni ta' indemnità professjonali

jew jipprovdu xi suretyship oħra 
ekwivalenti għal:
- l-ammont ta’ medjazzjoni li jwettqu;
- jekk il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
tkun jew ma tkunx l-attività prinċipali 
tagħhom; kif ukoll
- il-kumplessità tal-prodotti li jipprovdu 
medjazzjoni dwarhom.
Għandha tkopri t-territorju kollu tal-
Unjoni u tipprovdi suretyship kontra 
responsabbiltà li tirriżulta minn 
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negliġenza professjonali, tal-anqas għal 
EUR 1 120 000 applikabbli għal kull 
pretensjoni u aggregat ta' EUR 1 680 000 
fis-sena għall-pretensjonijiet kollha, 
sakemm tali assigurazzjoni jew suretyship 
komparabbli ma tkunx diġà provduta 
minn impriża tal-assigurazzjoni, impriża 
tar-riassigurazzjoni jew impriża oħra li 
għan-nom tagħha l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni 
jkollu s-setgħa li jaġixxi jew tali impriża 
ma tkunx assumiet ir-responsabbiltà 
sħiħa għall-azzjonijiet tal-intermedjarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm ċertu livell ta’ proporzjonalità bejn il-kumplessità ta’ prodotti ta’ 
assigurazzjoni u l-assigurazzjonijiet ta' indemnità li għandu jkollhom l-intermedjarji. Il-kelma 
‘garanzija’ hija pjuttost limitata mil-lat ġuridiku, u għandha tinbidel biex tinkludi strumenti 
ekwivalenti, pereżempju biex tinkludi suretyships (bil-Ġermaniz: Bürgschaft).

Emenda 69
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tiżviluppa standards 
regolatorji li jadattaw l-ammont bażi 
f'euro msemmi fil-paragrafi 3 u 4 bil-
perċentwal tal-bidla f'dak l-Indiċi matul 
il-perjodu ta' bejn id-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva u d-data tal-ewwel reviżjoni, 
jew bejn id-data tal-aħħar reviżjoni u d-
data tar-reviżjoni l-ġdida, aġġustat sa l-
eqreb euro.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-karatteristiċi differenti ħafna ta’ swieq nazzjonali, hu totalment xieraq li Stati 
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Membri tad-domiċilju għandhom jistabbilixxu l-livell rikjest ta’ standards professjonali.

Emenda 70
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tiżviluppa standards 
regolatorji li jadattaw l-ammont bażi 
f'euro msemmi fil-paragrafi 3 u 4 bil-
perċentwal tal-bidla f'dak l-Indiċi matul 
il-perjodu ta' bejn id-dħul fis-seħħ ta' din 
id-Direttiva u d-data tal-ewwel reviżjoni, 
jew bejn id-data tal-aħħar reviżjoni u d-
data tar-reviżjoni l-ġdida, aġġustat sa l-
eqreb euro.

imħassar

Or. en

Emenda 71
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 7 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tressaq dawk l-
abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni ħames snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva, u r-
reviżjonijiet suċċessivi ħames snin wara d-
data tar-reviżjoni ta' qabel.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinqara flimkien mal-emendi ta’ MH għall-Artikolu 8.
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Emenda 72
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 7 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AEAPX għandha tressaq dawk l-
abbozzi ta’ standards tekniċi regolatorji 
lill-Kummissjoni ħames snin wara d-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva, u r-
reviżjonijiet suċċessivi ħames snin wara d-
data tar-reviżjoni ta' qabel.

imħassar

Or. en

Emenda 73
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 7 – subparagrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li 
tadotta l-istandards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont l-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinqara flimkien mal-emendi ta’ MH għall-Artikolu 8.

Emenda 74
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 7 – subparagrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li 
tadotta l-istandards tekniċi ta’ 
implimentazzjoni msemmija fl-ewwel 
subparagrafu skont l-Artikolu 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010.

imħassar

Or. en

Emenda 75
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) il-kunċett tal-għarfien suffiċjenti u l-
kompetenza xierqa tal-intermedjarju meta 
dan iwettaq medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
mal-klijenti tiegħu, kif imsemmi fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;
(b) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat, 
b'mod partikulari, il-livell tal-kwalifiki 
professjonali, l-esperjenzi u l-ħiliet 
meħtieġa għat-twettiq tal-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni;
(c) il-passi li wieħed jista' jistenna b'mod 
raġonevoli li jittieħdu mill-intermedjarji u 
l-intermedjarji tal-assigurazzjoni sabiex 
jaġġornaw l-għarfien u l-kapaċità 
tagħhom, permezz ta’ żvilupp 
professjonali, bil-għan li jżommu livell 
xieraq ta’ prestazzjoni.

Or. en
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Emenda 76
Mitro Repo

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) il-kunċett tal-għarfien suffiċjenti u l-
kompetenza xierqa tal-intermedjarju meta 
dan iwettaq medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
mal-klijenti tiegħu, kif imsemmi fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;
(b) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat, 
b'mod partikulari, il-livell tal-kwalifiki 
professjonali, l-esperjenzi u l-ħiliet 
meħtieġa għat-twettiq tal-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni;
(c) il-passi li wieħed jista' jistenna b'mod 
raġonevoli li jittieħdu mill-intermedjarji u 
l-intermedjarji tal-assigurazzjoni sabiex 
jaġġornaw l-għarfien u l-kapaċità 
tagħhom, permezz ta’ żvilupp 
professjonali, bil-għan li jżommu livell 
xieraq ta’ prestazzjoni.

Or. fi

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta’ regoli iktar dettaljati maħsuba għall-prattiki nazzjonali ta’ taħriġ u għar-
rekwiżiti nazzjonali ta’ taħriġ għandu jiġi deċiż fil-livell nazzjonali, mhux mill-Kummissjoni.

Emenda 77
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Artikolu 33. Dawk l-atti ddelegati 
għandhom jispeċifikaw:
(a) il-kunċett tal-għarfien suffiċjenti u l-
kompetenza xierqa tal-intermedjarju meta 
dan iwettaq medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
mal-klijenti tiegħu, kif imsemmi fil-
paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;
(b) kriterji xierqa biex jiġi ddeterminat, 
b'mod partikulari, il-livell tal-kwalifiki 
professjonali, l-esperjenzi u l-ħiliet 
meħtieġa għat-twettiq tal-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni;
(c) il-passi li wieħed jista' jistenna b'mod 
raġonevoli li jittieħdu mill-intermedjarji u 
l-intermedjarji tal-assigurazzjoni sabiex 
jaġġornaw l-għarfien u l-kapaċità 
tagħhom, permezz ta’ żvilupp 
professjonali, bil-għan li jżommu livell 
xieraq ta’ prestazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Atti delegati huma, skont l-Artikolu 290 tat-TFUE maħsuba biex jindirizzaw l-aspetti mhux 
essenzjali ta’ test leġiżlattiv. Ir-rekwiżiti professjonali, madankollu, huma essenzjali b’mod 
ċar għall-att leġiżlattiv inkwistjoni. Minflok jagħmlu din id-direttiva strument ta’ 
armonizzazzjoni minima, l-atti delegati jikkoreġu ċerti aspetti permezz ta’ strument ta’ 
armonizzazzjoni massima. Skont l-Artikolu 8(1) ta’ din il-proposta, l-Istati Membri għandhom 
jiddeterminaw l-għarfien xieraq u l-kapaċità li intermedjarju tal-assigurazzjoni għandu 
jkollu.

Emenda 78
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-
istabbiliment ta' proċeduri ta' lmenti ta' 
rimedju li jkunu xierqa, effikaċi, imparzjali 
u indipendenti, għas-soluzzjoni barra l-
qorti ta' tilwim bejn intermedjarji tal-

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

assigurazzjoni u konsumaturi, kif ukoll 
bejn impriżi tal-assigurazzjoni u 
konsumaturi, bl-użu tal-korpi eżistenti fejn 
xieraq. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta’ proposta fundamentalment jipperikola l-ħarsien tal-konsumatur billi jeħtieġ li d-
deċiżjonijiet ta’ ADR m’għandhomx ikunu vinkolanti għall-kumpaniji. Jekk il-kumpaniji ma 
jħabbtux wiċċhom mar-riskju li jintrabtu, l-inċentivi tagħhom li jilħqu ftehim medjat jitnaqqsu 
b’mod sinifikanti. Dawn l-emendi jipproponu li l-kundizzjonijiet kollha imposti fuq skema tal-
ADR fl-Artikolu 13 jitneħħew. Dan jippermetti biex l-Istati Membri jkunu flessibbli biex 
jadottaw arranġamenti tal-ADR li huma xierqa għall-ispeċifitajiet tas-suq tagħhom u tas-
sistema legali.

Emenda 79
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 80
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proċeduri ta' rimedju għandhom jiġu stabbiliti għal sejba ta' soluzzjoni għat-tilwim barra l-
qrati kemm għall-intermedjarji kif ukoll għall-imprizi u l-klijenti tal-assigurazzjoni. Din id-
dispożizzjoni għandha tkun konsistenti mal-inizjattivi reċenti għal Direttiva ta’ Soluzzjoni 
Alternattiva tat-Tilwim (ADR).

Emenda 81
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Tinqara flimkien mal-emendi ta’ MH għall-Artikolu 13.

Emenda 82
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 83
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 84
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Fejn klijent jibda proċedura għal 
soluzzjoni alternattiva tat-tilwim stabbilita 
fil-liġi nazzjonali kontra intermedjarju 
tal-assigurazzjoni jew impriża tal-
assigurazzjoni fir-rigward ta’ tilwim 
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marbut mad-drittijiet u l-obbligi stabbiliti 
skont din id-Direttiva, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandu jkun rikjest li 
jipparteċipa f’dik il-proċedura.
Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u mal-
entitajiet responsabbli għall-proċedura ta’ 
ilment u rimedju barra l-qrati msemmija 
hawn fuq u sakemm ikun permess mid-
Direttivi jew r-Regolamenti tal-UE fis-
seħħ. 

Or. en

Emenda 85
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinqara flimkien mal-emendi ta’ MH għall-Artikolu 13.

Emenda 86
Catherine Stihler

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

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

imħassar

Or. en

Emenda 87
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 88
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinqara flimkien mal-emendi ta’ MH għall-Artikolu 13.
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Emenda 89
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 90
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 91
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinqara flimkien mal-emendi ta’ MH għall-Artikolu 13.
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Emenda 92
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 93
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 94
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Tinqara flimkien mal-emendi ta’ MH għall-Artikolu 13.

Emenda 95
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 96
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 97
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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sitwazzjoni hekk titlob. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinqara flimkien mal-emendi ta’ MH għall-Artikolu 13.

Emenda 98
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 99
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 100
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn klijent jibda proċedura għal 
soluzzjoni alternattiva tat-tilwim stabbilita 
fil-liġi nazzjonali kontra intermedjarju 
tal-assigurazzjoni jew impriża tal-
assigurazzjoni fir-rigward ta’ tilwim 
marbut mad-drittijiet u l-obbligi stabbiliti 
skont din id-Direttiva, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandu jkun rikjest li 
jipparteċipa f’dik il-proċedura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinqara flimkien mal-emendi ta’ MH għall-Artikolu 13.

Emenda 101
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1(a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u mal-
entitajiet responsabbli għall-proċeduri ta’ 
ilment u rimedju barra l-qrati msemmija 
hawn fuq u sakemm ikun permess mid-
Direttivi jew r-Regolamenti tal-UE fis-
seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tinqara flimkien mal-emendi ta’ MH għall-Artikolu 13.

Emenda 102
Catherine Stihler
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Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
dawn il-korpi jikkooperaw fis-soluzzjoni 
tat-tilwim transfruntier .

imħassar

Or. en

Emenda 103
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li
dawn il-korpi jikkooperaw fis-soluzzjoni
tat-tilwim transfruntier .

2. Għal tranżazzjonijiet min-negozju 
għall-klijent, dawn l-entitajiet għandhom 
jikkonformaw mad-Direttiva 
XXX/XXXX/UE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar 
soluzzjoni alternattiva tat-tilwim għat-
tilwim tal-konsumatur.

Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li, fis-soluzzjoni tat-tilwim 
transkonfinali, dawn l-entitajiet u l-
awtoritajiet kompetenti jikkooperaw ma’ 
xulxin u mal-entitajiet responsabbli għall-
proċeduri ta’ ilment u rimedju barra l-
qrati msemmija hawn fuq u sakemm ikun 
permess mid-Direttivi jew r-Regolamenti 
tal-UE fis-seħħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proċeduri ta' rimedju għandhom jiġu stabbiliti għal sejba ta' soluzzjoni għat-tilwim barra l-
qrati kemm għall-intermedjarji kif ukoll għall-imprizi u l-klijenti tal-assigurazzjoni. Din id-
dispożizzjoni għandha tkun konsistenti mal-inizjattivi reċenti għal Direttiva ta’ Soluzzjoni 
Alternattiva tat-Tilwim (ADR).
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Emenda 104
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-intermedjarji tal-assigurazzjoni stabbiliti 
fit-territorji tagħhom jinfurmaw lill-
konsumaturi dwar l-isem, l-indirizz u l-
indirizz tal-websajt tal-entitajiet tal-ADR 
li huma koperti minnhom u li huma 
kompetenti biex jindirizzaw it-tilwim li 
jista' jinqala' bejniethom u l-konsumaturi. 

Or. en

Emenda 105
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. L-intermedjarji tal-assigurazzjoni fi 
ħdan l-Unjoni involuti f’bejgħ onlajn 
transkonfinali għandhom jinformaw lill-
konsumaturi bil-pjattaforma tal-ODR, 
jekk ikun applikabbli u bl-indirizz 
elettroniku tagħhom. Din l-informazzjoni 
għandha tkun aċċessibbli faċilment, 
direttament, prominentement u 
permanentement fuq il-websajts tal-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u, jekk l-
offerta ssir permezz tal-posta elettronika 
jew permezz ta' messaġġ bit-test ieħor 
trażmess b'mezzi elettroniċi, f'dak il-
messaġġ. Hija għandha tinkludi link 
elettroniku għall-homepage tal-
pjattaforma tal-ODR. L-intermedjarji tal-
assigurazzjoni għandhom jinformaw ukoll 
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lill-konsumaturi bil-pjattaforma tal-ODR 
meta konsumatur iressaq ilment lill-
intermedjarju tal-assigurazzjoni, lil 
sistema ta’ ġestjoni ta’ ilmenti tal-
konsumatur operat mill-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew lil ombudsman ta’ 
kumpanija. 

Or. en

Emenda 106
Olle Schmidt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Intermedjarju tal-assigurazzjoni huwa 
meqjus bħala li jipprovdu parir fuq bażi 
indipendenti biss jekk l-intermedjarju, fl-
informazzjoni tiegħu lill-klijent, ikun 
iddikjara li dan hu l-każ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aħħar paragrafu jiġi miżjud sabiex jikkjarifika li intermedjarji ‘mhux abbinati’ per se 
m’għandhomx jitqiesu bħala li jipprovdu parir fuq bażi indipendenti

Emenda 107
Olle Schmidt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kelma ‘indipendenti’ tiddaħħal peress li hu importanti li l-konsumaturi jkunu infurmati sew 
dwar il-bażi għall-konsulenza.

Emenda 108
Olle Schmidt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kelma ‘indipendenti’ tiddaħħal peress li hu importanti li l-konsumaturi jkunu infurmati sew 
dwar il-bażi għall-konsulenza.

Emenda 109
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jidher li jidduplika l-punt (e)

Emenda 110
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Emenda 111
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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preċiż mhux possibbli li jingħata, il-bażi 
tal-kalkolu tat-tariffa jew kummissjoni 
kollha, jew tal-kombinazzjoni tat-tnejn;

Or. en

Ġustifikazzjoni

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Emenda 112
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(f) jekk, b'rabta mal-kuntratt tal-
assigurazzjoni, is-sors ta’ rimunerazzjoni 
hu:

(i) id-detentur tal-polza;
(ii) l-impriża tal-assigurazzjoni;
(iii) intermedjarju tal-assigurazzjoni 
ieħor;
(iv) kombinazzjoni ta’ (i), (ii) u (iii).

Or. xm
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Ġustifikazzjoni

B’referenza għall-kwistjoni tat-trasparenza fir-rimunerazzjoni, soluzzjoni xierqa tkun li tiġi 
pprovduta informazzjoni dwar il-forma ta’ rimunerazzjoni użata u s-sors ta’ dik ir-
rimunerazzjoni.

Emenda 113
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta se tiżgura l-iżvelar sħiħ ta’ tariffi lill-klijenti.

Emenda 114
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klijenti m’għandhomx ikunu mċaħħda milli jkollhom informazzjoni dwar ir-rimunerazzjoni 
tal-kumpanija jekk iqisuha bħala parti mill-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjoni tagħhom – għalhekk 
nappoġġaw il-parir ta’ AEAPX (CEIOPS) biex il-Kummissjoni tadotta approċċ skont liema l-
klijenti jingħataw informazzjoni ta’ rimunerazzjoni “fuq talba”.

Emenda 115
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Emenda 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. xm
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Ġustifikazzjoni

B’referenza speċjali għad-dispożizzjonijiet dwar il-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti tal-
assigurazzjoni mhux finanzjarji, peress li prodotti bħal dawn ma jikkostitwux komponent ta’ 
investiment u l-kummissjoni bl-ebda mod ma taffettwa r-rendiment tagħha, nipproponi li 
dawn id-dispożizzjonijiet jitħassru.

Emenda 118
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 



PE504.096v01-00 58/94 AM\924646MT.doc

MT

290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Emenda 119
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Jekk l-intermedjarju għandu jiġi 
rimunerat b'kummissjoni, għandu:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klijenti m’għandhomx ikunu mċaħħda milli jkollhom informazzjoni dwar ir-rimunerazzjoni 
tal-kumpanija jekk iqisuha bħala parti mill-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjoni tagħhom – għalhekk 
nappoġġaw il-parir ta’ AEAPX (CEIOPS) biex il-Kummissjoni tadotta approċċ skont liema l-
klijenti jingħataw informazzjoni ta’ rimunerazzjoni “fuq talba”.

Emenda 120
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-impriża jew intermedjarju tal-
assigurazzjoni għandu wkoll jinforma lill-
klijent dwar in-natura u l-bażi tal-kalkolu 

imħassar
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ta' kwalunkwe rimunerazzjoni varjabbli li 
jirċievi xi impjegat minn tagħhom għad-
distribuzzjoni u l-ġestjoni tal-prodott tal-
assigurazzjoni inkwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitazzjonijiet tal-iżvelar huma partikolarment żgħar b’rinumerazzjoni varjabbli tal-
impjegati. Strutturi ta’ pagi u bonus ivarjaw ħafna u ta’ spiss huma kumplessi u 
potenzjalment diffiċli biex jifhimhom il-konsumatur. Barra minn hekk, il-kunflitti ta’ interess 
potenzjali li jeżistu fil-bejgħ dirett ma jippreżentawx l-istess riskju għall-konsumatur bħal 
dawk li jeżistu fil-bejgħ intermedjat.

Emenda 121
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. xm

Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ din l-informazzjoni ma jipprovdix lill-konsumaturi li jiffirmaw kuntratti 
b’għajnuna deċiżiva biex jieħdu d-deċiżjoni finali, iżda sadanittant tipprovdi iktar 
informazzjoni prekuntrattwali. 

Emenda 122
Othmar Karas

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

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Emenda 123
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. xm
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Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ din l-informazzjoni ma jipprovdix lill-konsumaturi li jiffirmaw kuntratti 
b’għajnuna deċiżiva biex jieħdu d-deċiżjoni finali, iżda sadanittant tipprovdi iktar 
informazzjoni prekuntrattwali. 

Emenda 124
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 125
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-IMD2 għandu jkollha test ċar u komprensiv ta’ livell 1 li jmur kontra l-loġika tal-għoti ta’ 
setgħat delegati lill-Kummissjoni.

Emenda 126
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en
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Emenda 127
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Atti delegati kif previst fl-Artikolu 17(5) huma, skont l-Artikolu 290 tat-TFUE maħsuba biex 
jindirizzaw l-aspetti mhux essenzjali ta’ test leġiżlattiv. L-attributi speċifiċi ta’ żvelar u l-
kalkolu/determinazzjoni tar-rimunerazzjoni huma, madankollu, essenzjali b’mod ċar għall-att 
leġiżlattiv inkwistjoni. Minflok jagħmlu din id-direttiva strument ta’ armonizzazzjoni minima, 
l-atti delegati jikkoreġu ċerti aspetti permezz ta’ strument ta’ armonizzazzjoni massima.

Emenda 128
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja



PE504.096v01-00 64/94 AM\924646MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 129
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 130
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 131
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Meta l-intermedjarju tal-assigurazzjoni
jinforma lill-klijent li jagħti l-parir tiegħu
fuq il-bażi ta' analiżi ġust, huwa obbligat li 
jagħti l-parir fuq il-bażi ta' analiżi ta' 
numru kbir biżżejjed ta' kuntratti ta' 
assigurazzjoni disponibbli fis-suq, biex
ikun permess lilu li jagħmel
rakkomandazzjoni, skont il-kriterji 
professjonali, fir-rigward ta' kuntratti ta' 
assigurazzjoni li tkun adegwata biex tilħaq 
il-ħtiġiet tal-klijent.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Hu propost li r-referenza għall-impriżi tal-assigurazzjoni għandha titħassar fil-parti li 
tipprovdi għall-impriża biex tagħti konsulenza ta’ assigurazzjoni indipendenti lill-klijent, 
peress li din hi kontradizzjoni ċara.

Emenda 132
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jinformaw lill-klijent li
jagħtu l-parir tagħhom fuq il-bażi ta' 
analiżi ġusta, huma obbligati li jagħtu l-
parir fuq il-bażi ta' analiżi ta' numru kbir 
biżżejjed ta' kuntratti ta' assigurazzjoni 
disponibbli fis-suq, biex ikunu jistgħu 

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

jagħmlu rakkomandazzjoni, skont il-kriterji 
professjonali, fir-rigward ta' liema kuntratt 
ta' assigurazzjoni jkun xieraq biex jilħaq il-
ħtiġijiet tal-klijent.

Or. en

Emenda 133
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Qabel il-konklużjoni ta’ kuntratt, jiġix 
ipprovdut jew le parir, l-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni għandhom 
jipprovdu lill-klijent bit-tagħrif rilevanti 
dwar il-prodott ta’ assigurazzjoni, f'forma 
li tinftiehem, sabiex il-klijent ikun jista' 
jieħu deċiżjoni infurmata, filwaqt li jitqiesu 
l-kumplessità tal-prodott tal-assigurazzjoni 
u t-tip ta' klijent. Għandu jkun ipprovdut 
f’forma ta’ karta ta’ informazzjoni 
standardizzata, bi kliem sempliċi, u li fiha 
l-informazzjoni ewlenija tal-kuntratt tal-
assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 134
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-artikolu 
m’għandhomx japplikaw għal persuni li 
jwettqu medjazzjoni fl-assigurazzjoni meta 
titwettaq b’rabta ma' bejgħ ta’ prodotti ta’ 
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investiment tal-assigurazzjoni minn:
(a) intermedjarju tal-assigurazzjoni;
(b) impriża tal-assigurazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-medjazzjoni fl-assigurazzjoni b’rabta mal-bejgħ ta’ prodotti ta’ investiment tal-
assigurazzjoni li diġà ġew trattati fil-kapitolu VII. It-test ta’ adegwatezza assoċjat diġà 
japplika u hu indirizzat fl-Artikolu 25. Dawn ir-regoli għalhekk m’għandhomx jiġu dupplikati.

Emenda 135
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 136
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri li jżommu jew 
jadottaw dispożizzjonijiet iktar stretti li 
japplikaw għall-intermedjarji tal-
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assigurazzjoni għandhom jiżguraw li 
dawn id-dispożizzjonijiet jirrispettaw il-
prinċipji ta’ kundizzjonijiet indaqs u li l-
piż amministrattiv li jirriżulta minn dawn 
id-dispożizzjonijiet huwa proporzjonat 
mal-benefiċċji ta’ ħarsien tal-
konsumatur.

Or. en

Emenda 137
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza ċara tad-detriment tal-konsumatur biex tappoġġa projbizzjoni tal-
abbinazzjoni ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni, peress li dawn il-proposti ma kinux parti mill-
konsultazzjoni tal-IMD tal-Kummissjoni u l-valutazzjoni tal-impatt.

Emenda 138
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri m’għandhomx
jippermettu prattiki kummerċjali inġusti 
kif definit fid-Direttiva 2005/29/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 
ta' Mejju 2005 rigward prattiki 
kummerċjali mhux ġusti bejn in-negozju u 
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l-konsumatur fis-suq intern.

Or. en

Emenda 139
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 140
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan il-kliem iġib il-proposta konformi mal-approċċ tal-MiFID.

Emenda 141
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fil-każ ta’ prattiki ta’ gruppar, l-
impriża tal-assigurazzjoni, jew fejn 
applikabbli, l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni, għandhom jinfurmaw lill-
klijent jekk huwiex possibbli li dan jixtri l-
komponenti tal-pakkett b'mod separat, u, 
jekk iva, għandhom jipprovdu tagħrif 
rigward il-kostijiet u t-tariffi ta' kull 
komponent tal-pakkett li jista' jinxtara 
permezz tagħhom jew mingħandhom 
b'mod separat, fuq talba tal-klijent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Intermediaries should not be obliged to sell insurance products on a stand-alone basis when 
the insurance is ancillary to the main product or service. This would provide an inconsistency 
with existing legislation such as the Consumer Credit Directive (Directive 2008/48/EC of the 
European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for 
consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC). The bundling of insurance 
products with other products and services provides more cost-effective access to insurance 
and additional protection, resulting in greater choice and better conditions.

Emenda 142
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl tal-bidliet proposti għall-Artikolu 21, dan m’għadux meħtieġ.

Emenda 143
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 21 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 144
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Proposta għal direttiva
Kapitolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 145
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi kkjarifikat fl-IMD2 li l-bejgħ ta’ prodotti ta’ investiment tal-assigurazzjoni 
m’għandux ikun suġġett għar-regoli addizzjonali kollha ta’ mġiba, peress li dan jirriżulta 
f’regoli iktar ristrettivi li japplikaw għall-bejgħ ta’ prodotti koperti ill-MiFID.

Emenda 146
Malcolm Harbour

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 23(1) u (2) għandhom 
japplikaw ukoll għall-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u l-impriżi tal-
assigurazzjoni meta jwettqu l-medjazzjoni 
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fl-assigurazzjoni marbuta mal-prodotti ta’ 
assigurazzjoni kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħal fl-emendi ta’ MH marbuta mal-Artikolu 17, l-iżvelar tar-rinumerazzjoni għandu valur 
limitat fl-indirizzar tal-kunflitti tal-interess. Dan jestendi r-regoli tal-kunflitti tal-interess tal-
Artikolu 23 għall-prodotti tal-assigurazzjoni kollha.

Emenda 147
Othmar Karas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 23(1) u (2) għandhom 
japplikaw ukoll għall-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u l-impriżi tal-
assigurazzjoni li jwettqu l-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni marbuta mal-prodotti ta’ 
assigurazzjoni kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regoli ta’ kunflitt tal-interess għandhom ikunu applikabbli għall-prodotti tal-assigurazzjoni 
kollha.

Emenda 148
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikoli 23(1) u (2) għandhom 
japplikaw ukoll għall-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u l-impriżi tal-
assigurazzjoni meta jwettqu l-medjazzjoni 



PE504.096v01-00 74/94 AM\924646MT.doc

MT

fl-assigurazzjoni marbuta mal-prodotti ta’ 
assigurazzjoni kollha. 

Or. en

Emenda 149
Malcolm Harbour

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew 
jadottaw dispożizzjonijiet aktar stretti fir-
rigward tar-rekwiżiti ta' protezzjoni tal-
klijenti msemmija fl-Artikoli 23, 24 u 25, 
sakemm dawk id-dispożizzjonijiet ikunu 
konformi mal-liġi tal-Unjoni. L-ESMA u 
l-AEAPX għandhom jaħdmu 
f'kollaborazzjoni sabiex jiksbu kemm 
jista' jkun konsistenza fl-istandards tal-
kondotta tal-operazzjonijiet għall-prodotti 
ta' investiment bl-imnut li jkunu soġġetti 
jew għall-MiFID II, jew għal din id-
Direttiva permezz ta’ linji gwida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħal fl-emendi ta’ MH marbuta mal-Artikolu 17, l-iżvelar tar-rinumerazzjoni għandu valur 
limitat fl-indirizzar tal-kunflitti tal-interess. Dan jestendi r-regoli tal-kunflitti tal-interess tal-
Artikolu 23 għall-prodotti tal-assigurazzjoni kollha.

Emenda 150
Catherine Stihler

Proposta għal direttiva
Artikolu 22 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew 
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jadottaw dispożizzjonijiet aktar stretti fir-
rigward tar-rekwiżiti ta' protezzjoni tal-
klijenti msemmija fl-Artikoli 23, 24 u 25, 
sakemm dawk id-dispożizzjonijiet ikunu 
konformi mal-liġi tal-Unjoni. L-ESMA u 
l-AEAPX għandhom jaħdmu 
f'kollaborazzjoni sabiex jiksbu kemm 
jista' jkun konsistenza fl-istandards tal-
kondotta tal-operazzjonijiet għall-prodotti 
ta' investiment bl-imnut li jkunu soġġetti 
jew għall-(MiFID II), jew għal din id-
Direttiva permezz ta’ linji gwida. 

Or. en

Emenda 151
Othmar Karas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jżommu jew 
jadottaw dispożizzjonijiet aktar stretti fir-
rigward tar-rekwiżiti ta' protezzjoni tal-
klijenti msemmija fl-Artikoli 23, 24 u 25, 
sakemm jikkonformaw mal-liġi tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Regoli ta’ kunflitt tal-interess għandhom ikunu applikabbli għall-prodotti tal-assigurazzjoni 
kollha.

Emenda 152
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Intermedjarju tal-assigurazzjoni jew 
impriza tal-assigurazzjoni għandhom 
iżommu ujtħaddmu arranġamenti 
organizzattivi u amministrattivi effettivi 
bil-ħsieb li jieħdu l-passi kollha 
raġonevoli ddisinjati sabiex jipprevjenu l-
kunflitti ta’ interess milli jaffettwaw 
b’mod negattiv l-interessi tal-klijenti 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Modifika biex it-test jiġi allinjat mal-MiFID.

Emenda 153
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Intermedjarju tal-assigurazzjoni jew 
impriza tal-assigurazzjoni għandhom 
iżommu ujtħaddmu arranġamenti 
organizzattivi u amministrattivi effettivi 
bil-ħsieb li jieħdu l-passi kollha 
raġonevoli ddisinjati sabiex jipprevjenu l-
kunflitti ta’ interess milli jaffettwaw 
b’mod negattiv l-interessi tal-klijenti 
tagħhom. Fejn il-passi meħuda mill-
intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni ma jkunux biżżejjed biex 
jiżguraw, b'kunfidenza raġonevoli, li jiġu 
evitati r-riskji ta’ ħsara lill-interessi tal-
klijenti u ta' klijenti potenzjali li jistgħu 
jinqalgħu minn kunflitti ta' interess, l-
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intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jiżvelaw biċ-ċar, 
lill-klijent, in-natura ġenerali u/jew is-sorsi 
tal-kunflitti ta’ interess u l-passi meħuda 
biex jimmitigaw dawk ir-riskji lill-klijent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu essenzjali li dawk l-istandards ta’ bejgħ għall-prodotti ta’ investiment ta’ assigurazzjoni 
jkunu konsistenti, indipendentement minn jekk dawn il-prodotti huma strumenti finanzjarji 
jew prodotti ta’ investiment ta’ assigurazzjoni. Dan jgħin biex titnaqqas il-konfużjoni kif ukoll 
l-arbitraġġ regolatorju potenzjali filwaqt li jissaħħaħ il-ħarsien tad-detentur tal-polza. Hu 
għalhekk importanti li t-test tal-IMD2 jirrifletti dak tal-MiFID.

Emenda 154
Malcolm Harbour

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-iżvelar għandu:
(a) isir b'mezz durabbli; kif ukoll
(b) jinkludi dettalji biżżejjed, b'kont 
meħud tan-natura tal-klijent, li 
jippermettu li l-klijent jieħu deċiżjoni 
infurmata fir-rigward tas-servizz li fil-
kuntest tiegħu jinħoloq kunflitt ta' 
interess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu essenzjali li dawk l-istandards ta’ bejgħ għall-prodotti ta’ investiment ta’ assigurazzjoni 
jkunu konsistenti, indipendentement minn jekk dawn il-prodotti huma strumenti finanzjarji 
jew prodotti ta’ investiment ta’ assigurazzjoni. Dan jgħin biex titnaqqas il-konfużjoni kif ukoll 
l-arbitraġġ regolatorju potenzjali filwaqt li jissaħħaħ il-ħarsien tad-detentur tal-polza. Hu 
għalhekk importanti li t-test tal-IMD2 jirrifletti dak tal-MiFID.
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Emenda 155
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dupplikazzjoni tal-Artikolu 15.

Emenda 156
Malcolm Harbour

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bidliet proposti għall-Artikolu 24 jipprovdu gwida dwar l-applikazzjoni ta’ dawn l-artikoli 
fir-rigward ta’ klijenti professjonali u emendi oħra biex it-test jiġi konformi mal-approċċ 
attwali fl-MiFID II.
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Emenda 157
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dupplikazzjoni tal-Artikolu 15.

Emenda 158
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni u s-servizzi tagħhom.
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Or. en

Emenda 159
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Valutazzjoni kontinwa, li tfisser konsulenza obbligatorja ripetuta dwar prodott ta’ 
assigurazzjoni u l-adegwatezza tagħha ftit li xejn hi fattibbli, mentri l-għoti tal-iktar 
informazzjoni reċenti dwar prodott jew servizz fuq talba tal-klijen huwa servizz neċessarju.

Emenda 160
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) jekk il-konsulenza tingħatax 
independetement abbażi ta’ analiżi ġusta 
fis-suq jew abbażi ta’ analiżi tal-prodotti 
offerti minn impriża tal-assigurazzjoni. L-
informazzjoni għandha tindika jekk l-
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew l-
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partikulari ta’ investiment; kif ukoll impriża tal-assigurazzjoni se tipprovdi lill-
klijent b’valutazzjoni kontinwa tal-
adegwatezza tal-prodott ta’ assigurazzjoni
rrakkomandat lill-klijent;

Or. en

Emenda 161
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kostijiet u l-imposti assoċjati. (c) prodotti tal-assigurazzjoni filwaqt li 
titqies il-kumplessità tal-prodott ta’ 
assigurazzjoni u t-tip ta’ klijent (jekk 
huwiex konsumatur jew le). Dan għandu 
jinkludi gwida xierqa u twissijiet dwar ir-
riskji assoċjati mal-investimenti f’dawk il-
prodotti;

Or. en

Emenda 162
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-kliem fl-MiFID II.

Emenda 163
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Fejn l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jinfurmaw lill-klijent li l-
konsulenza dwar l-assigurazzjoni tingħata
indipendentement, l-informazzjoni xierqa 
msemmija fil-paragrafu 3 għandha 
tinkludi dan li ġej li għandu jkun 
ipprovdut qabel il-konsulenza tal-
assigurazzjoni:

Or. en

Emenda 164
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) il-firxa ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni li 
se tkun ibbażata fuqha r-
rakkomandazzjoni u, b'mod partikolari, 
jekk il-firza hijiex limitata għal prodotti
ta’ assigurazzjoni maħruġa jew ipprovduti 
minn entitajiet li jkollhom rabtiet mill-qrib 
mal-intermedjarju li jirrappreżenta lill-
klijent; kif ukoll
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Or. en

Emenda 165
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 166
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 167
Othmar Karas, Andreas Schwab

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-projbizzjoni tal-aċċettazzjoni ta’ tariffi, kummissjonijiet jew kwalunkwe benefiċċju 
monetarju ieħor minn partijiet terzi għall-għoti ta’ konsulenza ta’ assigurazzjoni fuq bażi 
indipendenti ma toħloqx kundizzjonijiet indaqs għall-kanali ta’ distribuzzjoni kollha. Ma 
jirriżultax f’iktar trasparenza jew protezzjoni tal-konsumatur, iżda pjuttost jelimina dawn il-
kanali ta’ distribuzzjoni u b’hekk ikun hemm inqas kompetizzjoni u prezzijiet iktar għaljin 
għall-konsumaturi.

Emenda 168
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 169
Malcolm Harbour

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 170
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jekk l-intermedjarju tal-
assigurazzjoni jirċevix tariffi jew 
jummissjonijiet minn partijiet terzi 
b’rabta mal-kuntratt ta’ assigurazzjoni.

Or. en

Emenda 171
Olle Schmidt

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri jistgħu jimponu 
rekwiżiti żejda fuq intermedjarji jew 
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impriżi tal-assigurazzjoni li jinfurmaw 
lill-klijent li dik il-konsulenza ta’ 
investiment hi pprovduta fuq bażi 
indipendenti.

Or. en

Emenda 172
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mandat u l-obbjettiv tal-atti delegati mhuwiex definit b’mod ċar.

Emenda 173
Othmar Karas
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Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippermettu 
lill-intermedjarji u l-impriżi tal-
assigurazzjoni biex, meta jwettqu 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni marbuta 
mal-bejgħ fejn ma tingħatax konsulenza, 
jipprovdu dawk is-servizzi lill-klijenti 
tagħhom mimgħajr il-ħtieġa li jiksbu l-
informazzjoni jew jagħmlu d-
determinazzjoni pprovduta fil-paragrafu 2 
fejn il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin jiġu 
ssodisfati:
a) is-servizz mingħajr konsulenza jirreferi 
għal investimenti bbażati fuq l-
assigurazzjoni li jipprovdu biss 
esponiment ta’ investiment għal strumenti 
finanzjarji sottostanti meqjusa bħala 
mhux kumplessi kif inhu stabbilit fl-
Artikolu 25(3)(a) tad-Direttiva 
2004/39/KE; jew
b) il-prodott jew is-servizz ikun ipprovdut 
bix-xewqa espressa tal-klijent jew il-
klijent potenzjali,
c) il-klijent jew il-klijent potenzjali jkun 
ġie informat b’mod ċar li fl-għoti ta’ dan 
is-servizz, l-intermedjarju jew l-impriża 
tal-assigurazzjoni mhumiex meħtieġa li 
jivvalutaw l-adegwatezza tal-prodott 
offert, u
d) l-intermedjarju jew l-impriża ta’ 
assigurazzjoni jikkonformaw mal-obbligi 
tagħhom skont l-Artikolu 23.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impriżi jew l-intermedjarji tal-assigurazzjoni għandhom ikunu jistgħu jbigħu prodotti ta’ 
investiment ta’ assigruazzjoni mhux kumplessi mingħajr ma jkollhom jivvalutaw l-għarfien u 
l-esperjenza ta’ klijenti meta l-konsumaturi jiddeċiedu li jixtiequ jieħdu parir dwar prodotti 
ta’ investiment ta’ assigurazzjoni. Dan joħloq kundizzjonijiet indaqs ma’ prodotti ta’ 
investiment mhux tal-assigurazzjoni.
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Emenda 174
Malcolm Harbour

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippermettu 
lill-intermedjarji u l-impriżi tal-
assigurazzjoni biex, meta jkomplu l-
medjazzjoni fl-assigurazzjoni marbuta 
mal-bejgħ fejn ma tingħatax konsulenza, 
jipprovdu dawk is-servizzi lill-klijenti 
tagħhom mimgħajr il-ħtieġa li jiksbu l-
informazzjoni jew jagħmlu d-
determinazzjoni pprovduta fil-paragrafu 2 
fejn il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin jiġu 
ssodisfati:
a) is-servizz mingħajr konsulenza jirreferi 
għal investimenti bbażati fuq l-
assigurazzjoni li:
i) jipprovdu biss esponiment ta’ 
investiment għal strumenti finanzjarji 
sottostanti meqjusa bħala mhux 
kumplessi kif inhu stabbilit fl-
Artikolu 25(3)(a) tad-[Direttiva 
2004/39/KE*]; jew
ii) ma jinkorporawx struttura li tagħmilha 
diffiċli għall-klijent biex jifhem ir-riskju 
involut.
b) il-prodott jew is-servizz ikun ipprovdut 
fuq l-inizjattiva tal-klijent jew il-klijent 
potenzjali,
c) il-klijent jew il-klijent potenzjali jkunu 
ġew mgħarrfa biċ-ċar illi fil-provvediment 
ta' dan is-servizz, l-intermedjarju jew l-
impriża tal-assigurazzjoni mhumiex 
meħtieġa jivvalutaw kemm il-prodott 
offrut hu adattat jew adegwat u li 
għalhekk huma ma jibbenefikawx mill-
protezzjoni korrispondenti tar-regoli 
rilevanti tal-kondotta tal-operat . Din it-
twissija tista' tiġi pprovduta f'format 
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standardizzat, u
d) l-intermedjarju jew l-impriża ta’ 
assigurazzjoni jikkonformaw mal-obbligi 
tagħhom skont l-Artikolu 23.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li dan l-Artikolu hu maħsub biex irrifletti l-protezzjoni għall-investimenti mhux tal-
assigurazzjoni stabbiliti fil-MiFID2, fil-prattika huma ħafna iktar sever. Iż-żieda proposta se 
tippermetti lill-impriżi biex ikomplu jbigħu l-prodotti ta’ investiment ta’ assigurazzjoni mhux 
kumplessi mingħjar ma jivvalutaw l-għarfien u l-esperjenza tal-klijenti. B’hekk il-konsumaturi 
jingħataw l-għażla li jiddeċiedu jekk jixtiequx jieħdu l-konsulenza jew prodotti ta’ investiment 
tal-assigurazzjoni. Dan joħloq kundizzjonijiet indaqs ma’ prodotti ta’ investiment mhux tal-
assigurazzjoni.

Emenda 175
Othmar Karas

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jippermettu 
lill-intermedjarji u l-impriżi tal-
assigurazzjoni biex, meta jwettqu 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni marbuta 
mal-bejgħ fejn ma tingħatax konsulenza, 
jipprovdu dawk is-servizzi lill-klijenti 
tagħhom mimgħajr il-ħtieġa li jiksbu l-
informazzjoni jew jagħmlu d-
determinazzjoni pprovduta fil-paragrafu 2 
fejn il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin jiġu 
ssodisfati:
a) is-servizz mingħajr konsulenza jirreferi 
għal investimenti bbażati fuq l-
assigurazzjoni li jipprovdu biss 
esponiment ta’ investiment għal strumenti 
finanzjarji sottostanti meqjusa bħala 
mhux kumplessi kif inhu stabbilit fl-
Artikolu 25(3)(a) tad-Direttiva 
2004/39/KE; jew
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b) il-prodott jew is-servizz ikun ipprovdut 
bix-xewqa espressa tal-klijent jew il-
klijent potenzjali,
c) il-klijent jew il-klijent potenzjali jkun 
ġie informat b’mod ċar li fl-għoti ta’ dan 
is-servizz, l-intermedjarju jew l-impriża 
tal-assigurazzjoni mhumiex meħtieġa li 
jivvalutaw l-adegwatezza tal-prodott 
offert, u
d) l-intermedjarju jew l-impriża ta’ 
assigurazzjoni jikkonformaw mal-obbligi 
tagħhom skont l-Artikolu 23.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impriżi jew l-intermedjarji tal-assigurazzjoni għandhom ikunu jistgħu jbigħu prodotti ta’ 
investiment ta’ assigruazzjoni mhux kumplessi mingħajr ma jkollhom jivvalutaw l-għarfien u 
l-esperjenza ta’ klijenti meta l-konsumaturi jiddeċiedu li jixtiequ jieħdu parir dwar prodotti 
ta’ investiment ta’ assigurazzjoni. Dan joħloq kundizzjonijiet indaqs ma’ prodotti ta’ 
investiment mhux tal-assigurazzjoni.

Emenda 176
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
sanzjonijiet u l-miżuri amministrattivi 
tagħhom ikunu effiċjenti, proporzjonati u
dissważivi.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-
sanzjonijiet u l-miżuri amministrattivi 
tagħhom ikunu effiċjenti, proporzjonati, 
dissważivi u jikkorrispondu għall-
kumplessità tal-prodott jew is-servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sanzjonijiet għandhom, b’mod iktar espliċitu, ikunu proporzjonati f’rabta mal-kumplessità 
tal-prodotti jew is-servizz li qed jiġu medjati.
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Emenda 177
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jipprovdu li l-
awtorità kompetenti tinforma lill-
Kummissjoni bi kwalunkwe sanzjoni jew 
miżura li tkun ġiet imposta għall-ksur tad-
dispożizzjonijiet nazzjonali adottati fl-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva 
mingħajr dewmien, inkluża informazzjoni 
dwar it-tip u n-natura tal-ksur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni ex ante ta’ dannu sproporzjonat possibbli, kkawżat minn pubblikazzjoni ta’ 
sanzjonijiet, lill-partijiet involuti żgur li tkun diffiċli ħafna. Barra minn hekk, il-pubblikazzjoni 
ta’ sanzjonijiet se twassal għal esponiment doppju ta’ persuni affettwati, peress li ma 
jħabbtux wiċċhom biss mas-sanzjoni nnifisha iżda wkoll il-pubblikazzjoni ta’ isimhom, it-tip 
ta’ ksur u s-sanzjoni.

Emenda 178
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati, skont l-
Artikolu 34, li jikkonċernaw l-Artikoli 8, 

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

Or. en

Emenda 179
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati msemmija fl-
Artikoli 8, 17, 23, 24 u 25, għal perjodu ta’ 
żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-
seħħ ta’ din id-Direttiva.

2. Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati msemmija fl-Artikoli
23 u 25, għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
din id-Direttiva.

Or. en

Emenda 180
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 8, 17, 23, 24 u 25 tista’ tiġi 
rrevokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Tali revoka għandha tidħol fis-
seħħ mill-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea, jew f’data aktar tard 
speċifikata fiha. Ir-revoka ma għandha 
tolqot il-validità tal-ebda att iddelegat diġà 
fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 23 u 25 tista’ tiġi rrevokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ 
revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa 
speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Tali revoka 
għandha tidħol fis-seħħ mill-jum ta’ wara 
l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, jew f’data 
aktar tard speċifikata fiha. Ir-revoka ma 
għandha tolqot il-validità tal-ebda att 
iddelegat diġà fis-seħħ.

Or. en
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Emenda 181
Othmar Karas

Proposta għal direttiva
Artikolu 34 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 182
Olle Schmidt

Proposta għal direttiva
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ din 
id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
toħroġ rapport li jirrevedi din id-Direttiva.
Ir-reviżjoni għandha tinkludi sondaġġ 
ġenerali tal-applikazzjoni prattika tar-regoli 
stipulati f'din id-Direttiva, filwaqt li 
jitqiesu l-iżviluppi fis-swieq bl-imnut tal-
prodotti tal-investiment, kif ukoll l-
esperjenzi miksuba fl-applikazzjoni 
prattika ta' din id-Direttiva, tar-Regolament 
dwar dokumenti ta’ informazzjoni ewlenija 
għall-prodotti ta’ investiment, u ta’ [MiFID 

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

miksuba fl-applikazzjoni prattika ta' din id-
Direttiva, tar-Regolament dwar dokumenti 
ta’ informazzjoni ewlenija għall-prodotti 
ta’ investiment, u ta’ [MiFID II]. Ir-
reviżjoni għandha tirrifletti dwar 
applikazzjoni possibbli tad-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għal 
prodotti li jaqgħu fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 2003/41/KE. Ir-
reviżjoni msemmija għandha tinkludi 
wkoll analiżi speċifika tal-impatt tal-
Artikolu 17(2), filwaqt li titqies il-qagħda 
tal-kompetizzjoni fuq is-suq tas-servizzi 
tal-intermedjazzjoni għall-kuntratti għajr 
dawk tal-klassijiet speċifikat fl-Anness I 
tad-Direttiva 2002/83/KE, u l-impatt tal-
obbligi msemmija fl-Artikolu 17(2) dwar l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni li jkunu 
intrapriżi żgħar jew ta' daqs medju.

Or. en


