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Amendamentul 28
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 29
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Clienților ar trebui să li se furnizeze în 
avans informații clare cu privire la statutul 
persoanelor care vând produsul de 
asigurare și cu privire la remunerația pe 
care acestea o primesc. Este necesar să se 
introducă obligativitatea prezentării 
statutului pentru intermediarii de asigurări 
și întreprinderile de asigurare din Europa. 
Aceste informații ar trebui să fie puse la 
dispoziția consumatorului în etapa 

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

cunoscută legătura dintre întreprinderea de 
asigurare și intermediar (dacă este cazul), 
precum și structura remunerațiilor 
intermediarilor.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea pentru articolul 17.

Amendamentul 30
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a reduce conflictele de 
interese dintre vânzătorul și cumpărătorul 
unui produs de asigurare, este necesar să 
se asigure o informare suficientă cu 
privire la remunerarea distribuitorilor de 
asigurări. Astfel, pentru produsele de 
asigurare de viață, intermediarul și 
angajatul intermediarului de asigurări 
sau al întreprinderii de asigurare ar 
trebui să aibă obligația de a informa 
clientul cu privire la remunerația lor, 
înainte de vânzare. Pentru alte produse de 
asigurare, sub rezerva unei perioade de 
tranziție de 5 ani, clientul trebuie să fie 
informat cu privire la dreptul său de a 
solicita aceste informații, care trebuie să îi 
fie furnizate la cerere.

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea pentru articolul 17.
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Amendamentul 31
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea pentru articolul 17.

Amendamentul 32
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Prezenta directivă ar trebui să 
specifice obligațiile minime pe 
care întreprinderile de asigurare și 
intermediarii de asigurări ar trebui să le 
aibă atunci când furnizează informații 

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

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

Or. en

Amendamentul 33
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 41
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(41) Practicile de vânzare încrucișată fac 
parte din strategiile obișnuite ale 
furnizorilor de servicii financiare de retail 
pe întreg teritoriul Uniunii.
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consumatorului posibilitatea de a alege.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea pentru articolul 21.

Amendamentul 34
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Contractele de asigurare care implică 
investiții sunt adesea oferite clienților ca 
potențiale alternative sau substitute pentru 
produsele de investiții care fac obiectul 
Directivei [MiFID II]17. Pentru asigurarea 
unei protecții adecvate a investitorilor și 
pentru a evita riscul de arbitraj de 
reglementare, este important ca produsele 
de investiții de retail (produse de asigurări 
cu componentă investițională, astfel cum 
sunt definite în Regulamentul privind 
documentele cu informații cheie referitoare 
la produsele de investiții) să facă obiectul 
acelorași norme de conduită profesională: 
acestea includ furnizarea de informații 
adecvate, cerințe de asigurare a 
caracterului adecvat al consultanței și 
restricții privind stimulentele, precum și 
cerințe de gestionare a conflictelor de 
interese și, în cazul în care este vorba de 
consilieri independenți, restricții impuse 
formei de remunerare. Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
(AEVMP) și Autoritatea europeană pentru 
asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) 
ar trebui să colaboreze pentru a armoniza 
cât mai mult posibil normele de conduită 
profesională pentru produsele de investiții 
de retail care fac obiectul directivei 
[MiFID II] sau al prezentei directive, prin 

(42) Contractele de asigurare care implică 
investiții sunt adesea oferite clienților ca 
potențiale alternative sau substitute pentru 
produsele de investiții care fac obiectul 
Directivei [MiFID II]17. Pentru asigurarea 
unei protecții adecvate a investitorilor și 
pentru a evita riscul de arbitraj de 
reglementare, este important ca produsele 
de investiții de retail (produse de asigurare 
cu componentă investițională, astfel cum 
sunt definite în Regulamentul privind 
documentele cu informații-cheie referitoare 
la produsele de investiții) să facă obiectul 
acelorași norme de conduită profesională: 
acestea includ furnizarea de informații 
adecvate, cerințe de asigurare a 
caracterului adecvat al consultanței și 
restricții privind stimulentele, precum și 
cerințe de gestionare a conflictelor de 
interese și, în cazul în care este vorba de 
consilieri independenți, restricții impuse 
formei de remunerare. Autoritatea 
europeană pentru valori mobiliare și piețe 
(AEVMP) și Autoritatea europeană pentru 
asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) 
ar trebui să colaboreze pentru a armoniza 
cât mai mult posibil normele de conduită 
profesională pentru produsele de investiții 
de retail care fac obiectul directivei 
[MiFID II] sau al prezentei directive, prin 
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intermediul unor orientări. Pentru 
produsele de asigurare cu componentă 
investițională, normele conținute de 
prezenta directivă care se aplică tuturor 
contractelor de asigurare (capitolul VII din 
prezenta directivă), precum și normele 
sporite privind produsele de asigurare cu 
componentă investițională sunt cumulative. 
În consecință, persoanele care desfășoară 
activități de intermediere de asigurări în 
materie de produse de asigurare cu 
componentă investițională ar trebui să se 
conformeze atât normelor de conduită 
aplicabile tuturor contractelor de asigurare, 
cât și normelor sporite aplicabile 
produselor de asigurare cu componentă 
investițională.

intermediul unor orientări. Pentru 
produsele de asigurare cu componentă 
investițională, normele conținute de 
prezenta directivă care se aplică tuturor 
contractelor de asigurare (capitolul VI din 
prezenta directivă), precum și normele 
sporite privind produsele de asigurare cu 
componentă investițională sunt cumulative. 
În consecință, persoanele care desfășoară 
activități de intermediere de asigurări în 
materie de produse de asigurare cu 
componentă investițională ar trebui să se 
conformeze atât normelor de conduită 
aplicabile tuturor contractelor de asigurare, 
cât și normelor sporite aplicabile 
produselor de asigurare cu componentă 
investițională.

Or. en

Amendamentul 35
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) În vederea realizării obiectivelor 
stabilite în prezenta directivă, Comisiei ar 
trebui să i se delege competența de a 
adopta acte legislative în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
detalierea noțiunilor următoare: nivelul 
adecvat de cunoștințe și competențe al 
intermediarului, gestionarea conflictelor 
de interese, obligațiile de conduită 
profesională în ceea ce privește pachetele 
de produse de investiții de retail sub formă 
de asigurări, procedurile și formele de 
prezentare a informațiilor referitoare la 
sancțiuni. Este deosebit de importantă 
realizarea de către Comisie a unor 
consultări adecvate în timpul lucrărilor 
sale pregătitoare, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 

eliminat
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elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

Or. en

Amendamentul 36
Othmar Karas

Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Prin intermediul unor acte delegate 
în conformitate cu articolele 290 și 291 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și în conformitate cu articolele 
10-15 din Regulamentul (UE) nr. 
1094/2010 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de 
instituire a Autorității europene de 
supraveghere (Autoritatea europeană de 
asigurări și pensii ocupaționale)19 , 
Comisia ar trebui să adopte actele 
delegate prevăzute la articolele [8] privind 
noțiunile de cunoștințe și abilități 
adecvate ale intermediarului, la articolele 
[17 și 23] în ceea ce privește gestionarea 
conflictelor de interese și la articolele [24 
și 25] în ceea ce privește obligațiile de 
conduită profesională pentru pachetele de 
produse de investiții de retail sub formă de 
asigurări, precum și standardele tehnice 
de punere în aplicare prevăzute la 
articolul [30] cu privire la procedurile și 
formele de prezentare a informațiilor 
referitoare la sancțiuni. Proiectele pentru 
aceste acte delegate și standarde tehnice 
de punere în aplicare ar trebui să fie 
elaborate de AEAPO.

eliminat

Or. en
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Justificare

A se vedea justificarea pentru articolele relevante.

Amendamentul 37
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. xm

Justificare

Extinderea domeniului de aplicare al activităților de lichidare și de expertiză provoacă 
rezerve serioase deoarece introduce în scenariul distribuției de produse de asigurare o nouă 
serie de figuri nerelevante prin natura lor profesională pentru activitățile în curs de 
reglementare.

Amendamentul 38
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat



PE504.096v01-00 12/95 AM\924646RO.doc

RO

respectiv ;

Or. en

Justificare

Distincția între servicii și bunuri ar trebui să facă subiectul unei analize ulterioare.

Amendamentul 39
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) asigurarea este 
complementară bunurilor și serviciilor
oferite de orice prestator, în cazul în care 
asigurarea respectivă oferă acoperire 
pentru riscul de defectare, pierdere sau 
avariere a bunurilor furnizate de prestatorul 
respectiv; imposibilitatea de a respecta pe 
deplin sau parțial orice obligație 
contractuală asociată cu bunurile și 
serviciile menționate în caz de deces, 
handicap sau șomaj;
în acest caz, clientul trebuie informat cu 
privire la faptul că vânzarea unei 
asigurări complementare este o activitate 
nereglementată;

Or. en

Amendamentul 40
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera f (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) valoarea primei anuale pentru contractul 
de asigurare, calculată pro-rata pentru a 

(f) valoarea primei anuale pentru contractul 
de asigurare, calculată pro-rata pentru a 
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obține o valoare anuală nu depășește 600 
EUR.

obține o valoare anuală nu depășește 600 
EUR.

AEAPO revizuiește periodic suma 
prevăzută la alineatul (2) litera (f) pentru 
a ține seama de evoluția indicelui 
european al prețurilor de consum publicat 
de Eurostat. Prima revizuire are loc la 
cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive, iar revizuirile 
ulterioare au loc din cinci în cinci ani.
AEAPO elaborează proiecte de standarde 
de reglementare care adaptează valoarea 
de bază în euro menționată la alineatul 
(2) litera (f) în funcție de procentul de 
variație al indicelui respectiv pentru 
perioada cuprinsă între intrarea în 
vigoare a prezentei directive și data primei 
revizuiri sau între data ultimei revizuiri și 
data noii revizuiri, rotunjită până la cel 
mai apropiat număr întreg.
AEAPO înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare în 
termen de cinci ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive, iar 
revizuirile succesive la fiecare cinci ani de 
la data revizuirii anterioare.
Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare menționate la primul paragraf, în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Amendamentul 41
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „intermediere de asigurări” înseamnă 
orice activitate care constă în consultanță 

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

sau propunerea unor contracte de asigurare 
sau în desfășurarea altor acțiuni 
pregătitoare în vederea finalizării unor 
astfel de contracte, în încheierea unor astfel 
de contracte sau în asistență la gestionarea 
sau derularea unor astfel de contracte, în 
special în cazul unei solicitări de daune,
precum și activitatea de gestionare, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune și 
activitatea de compensare a daunelor.
Aceste activități sunt considerate, de 
asemenea, intermediere de asigurări, în 
cazul în care sunt realizate de o 
întreprindere de asigurare fără intervenția 
unui intermediar de asigurări. Compararea 
informațiilor privind produsele și 
prețurile asigurărilor pe un site web ar 
trebui considerată drept intermediere a 
asigurărilor.

Or. en

Amendamentul 42
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. „intermediere de asigurări” înseamnă 
orice activitate care constă în consultanță 
sau propunerea unor contracte de asigurare 
sau în desfășurarea altor acțiuni 
pregătitoare în vederea finalizării unor 
astfel de contracte, în încheierea unor astfel 
de contracte sau în asistență la gestionarea 
sau derularea unor astfel de contracte, în 
special în cazul unei solicitări de daune.
Aceste activități sunt considerate activități 
de consultanță, propunere sau realizare a 
unei alte lucrări pregătitoare pentru 
încheierea de contracte de asigurare sunt 
considerate, de asemenea, intermediere de 
asigurări, în cazul în care sunt realizate de 
un angajat sau de o întreprindere de 
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unui intermediar de asigurări. asigurare aflată în contact direct cu 
clientul, fără intervenția unui intermediar 
de asigurări.

Or. xm

Justificare

Introducerea în definiția intermedierii de asigurări a „activității de gestionare, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune și de compensare a daunelor” nu este corectă, deoarece 
este vorba despre activități care nu au nicio legătură cu activitatea de intermediere.

Amendamentul 43
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Pentru a garanta că se aplică același 
nivel de protecție și posibilitatea 
consumatorului de a beneficia de 
standarde comparabile, este esențial ca 
prezenta directivă să promoveze un mediu 
concurențial echitabil și o concurență în 
termeni egali între beneficiari, indiferent 
dacă sunt legați de o întreprindere de 
asigurări sau nu. Există un beneficiu 
pentru consumatori dacă produsele de 
asigurare sunt intermediate prin diverse 
canale și intermediari cu diferite forme de 
cooperare cu întreprinderi de asigurare, 
cu condiția să aplice aceleași reguli 
privind protecția consumatorilor. Este 
important ca aceste aspecte să fie luate în 
considerare de statele membre la punerea 
în aplicare a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 44
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

8. „intermediar de asigurări legat” 
înseamnă orice persoană care desfășoară 
activități de intermediere de asigurări 
pentru una sau mai multe întreprinderi de 
asigurare și în numele acesteia/acestora, în 
cazul în care produsele de asigurare nu 
sunt în concurență, și care acționează sub 
răspunderea deplină a acestor 
întreprinderi de asigurare pentru 
produsele care îi privesc pe fiecare în 
parte.

Or. xm

Justificare

La modifica della definizione di intermediario assicurativo collegato non è chiara. Se tale 
figura coincide con quella di un normale collaboratore di un agente o di un broker già 
tradizionalmente presente nelle compagini agenziali e di brokeraggio dove l’intermediario 
principale per conto del quale tale soggetto opera si assume la responsabilità della sua 
attività attraverso la polizza di r.c. professionale non ravvediamo la necessità di segnalarla. 
Se si tratta di una nuova figura occorre identificarne i profili e soprattutto le differenze con i 
tradizionali collaboratori di agenti e broker.

Amendamentul 45
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „intermediar de asigurări legat” 
înseamnă orice persoană care desfășoară 
activități de intermediere de asigurări 
pentru una sau mai multe întreprinderi de 
asigurare sau intermediari de asigurări și în 

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

numele acesteia/acestora; această persoană 
acționează sub răspunderea totală a acelor 
întreprinderi de asigurare sau intermediari 
de asigurări;

Or. en

Justificare

Un intermediar este legat indiferent de capacitatea entității de care este legat. Termenul 
trebuie să fie, de asemenea, actualizat conform definiției furnizate în legislația anterioară, 
precum în formularea propusă din propunerea de directivă a Parlamentului European și a 
Consiliului privind contractele de credit pentru proprietăți rezidențiale, COM(2011)142 final 
(CARRP).

Amendamentul 46
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

9. „consultanță” înseamnă furnizarea unei 
recomandări personalizate pentru un client, 
fie la cererea sa, fie la inițiativa 
întreprinderii de asigurare sau a 
intermediarului de asigurări, care este o 
activitate separată de intermedierea 
produselor sau a serviciilor de asigurare;

Or. en

Justificare

Furnizarea unei recomandări personalizate este separată de intermedierea produselor sau a 
serviciilor de asigurare. Această clarificare facilitează coerența cu legislația anterioară 
privind serviciile financiare, precum CARRP și MiFID II.
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Amendamentul 47
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Consultanța ar trebui să însemne furnizarea unei recomandări adaptate pentru un singur 
client, pentru unul sau mai multe produse specifice. Definiția trebuie să fie aliniată la 
termenii MiFID și la directiva privind creditele ipotecare.

Amendamentul 48
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „comision contingent” înseamnă o 
remunerație sub formă de comision în 
cazul căreia suma de plată se bazează pe 
atingerea țintelor convenite în materie de 
contracte aduse de intermediar 
respectivului asigurător;

10. „comision contingent” înseamnă o 
remunerație sub formă de comision bazată 
pe atingerea țintelor sau a pragurilor
convenite în prealabil în materie de volum 
al contractelor aduse de intermediar 
respectivului asigurător,

Or. en

Amendamentul 49
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „practică de legare” înseamnă 
oferirea unuia sau mai multor servicii 
auxiliare împreună cu un serviciu sau 
produs de asigurare în cadrul unui 
pachet, atunci când produsul sau serviciul 
de asigurare nu este pus la dispoziția 
clientului separat.

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea MH AMs la articolul 21.

Amendamentul 50
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „practică de legare” înseamnă oferirea 
unuia sau a mai multor servicii auxiliare 
împreună cu un serviciu sau produs de 
asigurare în cadrul unui pachet, atunci când 
produsul sau serviciul de asigurare nu este 
pus la dispoziția clientului separat.

19. „practică de legare” înseamnă oferirea 
unuia sau a mai multor servicii auxiliare 
împreună cu un serviciu sau produs de 
asigurare în cadrul unui pachet, atunci când 
produsul sau serviciul de asigurare nu este 
pus la dispoziția consumatorului separat. 
Practica de legare nu implică oferta 
opțională a unuia sau a mai multor 
produse sau servicii de asigurare ca 
supliment la un produs sau serviciu 
financiar sau de asigurare.

Or. en

Amendamentul 51
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea MH AMs la articolul 21.

Amendamentul 52
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

20a. „produs” înseamnă o politică de 
asigurare care acoperă unul sau mai 
multe riscuri;

Or. en

Amendamentul 53
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot să prevadă că, în cazul 
în care un intermediar de asigurări sau de 

Statele membre pot să prevadă că, în cazul 
în care un intermediar de asigurări sau de 
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reasigurări acționează sub răspunderea unei 
întreprinderi de asigurare sau de 
reasigurare înregistrate ori a unui alt 
intermediar de asigurări sau de reasigurări 
înregistrat, acest din urmă intermediar sau 
întreprinderea este responsabilă pentru 
asigurarea respectării de către acesta a 
condițiilor de înregistrare prevăzute în 
prezenta directivă. În acest caz, persoana 
sau entitatea care acceptă 
responsabilitatea, după ce a fost 
informată de către statele membre cu 
privire la aspectele prevăzute la prezentul 
articol alineatul (7) literele (a) și (b), va 
trebui să fie satisfăcută în ceea ce privește 
aspectele prevăzute la prezentul articol 
alineatul (7) litera (c). Statele membre pot 
dispune, de asemenea, ca persoana sau 
entitatea care își asumă responsabilitatea 
pentru intermediar să fie obligată să 
înregistreze acel intermediar.

reasigurări acționează sub răspunderea unei 
întreprinderi de asigurare sau de 
reasigurare înregistrate ori a unui alt 
intermediar de asigurări sau de reasigurări 
înregistrat, intermediarul de asigurare nu 
trebuie să furnizeze autorității competente 
informațiile de la articolul 3 alineatul (7) 
literele (a) și (b) și responsabilul entității 
de asigurare asigură că intermediarul de 
asigurări îndeplinește condițiile de 
înregistrare și alte dispoziții prevăzute în 
prezenta directivă. Statele membre pot 
dispune, de asemenea, ca persoana sau 
entitatea care își asumă responsabilitatea 
pentru intermediar să fie obligată să 
înregistreze acel intermediar.

Or. en

Amendamentul 54
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
competente nu înregistrează un intermediar 
de asigurări sau de reasigurări decât dacă 
acesta întrunește cerințele prevăzute la 
articolul 8.

Statele membre se asigură că autoritățile 
competente nu înregistrează un intermediar 
de asigurări sau de reasigurări decât dacă 
acesta întrunește cerințele prevăzute la 
articolul 8 sau că un alt intermediar sau 
dacă un alt intermediar sau o altă 
întreprindere își va asuma 
responsabilitatea pentru a asigura că 
intermediarul îndeplinește aceste cerințe 
în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) 
punctul 3. 

Or. en
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Amendamentul 55
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Intermediarii de asigurări și 
reasigurări înregistrați sunt autorizați să 
inițieze și să desfășoare activitatea de 
intermediere de asigurări și reasigurări în 
cadrul Uniunii în baza libertății de 
stabilire și a libertății de a presta servicii.

Or. en

Amendamentul 56
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să furnizeze autorităților competente 
informații privind identitatea acționarilor 
sau a membrilor, indiferent dacă sunt 
persoane fizice sau juridice, care dețin o 
participație de peste 10 % și valoarea 
respectivelor participații;

(a) intermediari legați; și

Or. en

Amendamentul 57
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 7 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să furnizeze autorităților competente 
informații privind identitatea persoanelor 
care au legături strânse cu intermediarul 
de asigurări sau de reasigurări;

(b) intermediari, în cazul în care o altă 
entitate de asigurare își asumă 
responsabilitatea pentru a asigura că 
intermediarul îndeplinește cerințele în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (1) 
punctul 3. 
Statele membre asigură că autoritățile lor 
competente solicită intermediarilor de 
asigurări și reasigurări cărora li se aplică 
articolul 3 alineatul (7) să îi informeze, 
fără întârziere nejustificată, atunci când 
informațiile prevăzute la articolul 3 
alineatul (7) literele (a) și (b) se modifică.

Or. en

Amendamentul 58
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Intermediarii de asigurări și reasigurări 
înregistrați sunt autorizați să inițieze și să 
desfășoare activitatea de intermediere de 
asigurări și reasigurări în cadrul 
Comunității în baza libertății de stabilire 
și a libertății de a presta servicii.

Or. en

Justificare

 Articolul 3.5 anterior din Directiva IMD I ar trebui să fie reintrodus pentru a conferi mai 
multă claritate faptului că intermediarii înregistrați și declarați au permisiunea de a 
funcționa la nivel transfrontalier, atât în baza libertății de stabilire, cât și în baza libertății de 
a presta servicii din moment ce informează autoritățile competente aferente.
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Amendamentul 59
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

În principiu, intermediarii ar trebui înregistrați și situația ambiguă între înregistrare și lipsa 
înregistrării ar trebui evitată. Este, de asemenea, dificil să se constate că procedura 
înseamnă orice simplificare reală pentru societățile în cauză, având în vedere că cerințele de 
la articolul 8 sunt îndeplinite.

Amendamentul 60
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) produsele de asigurare în cauză nu 
cuprind asigurări de viață și nu acoperă 
riscurile de responsabilitate civilă, cu 
excepția cazului în care această acoperire 
este secundară acoperirii principale.

(c) produsele de asigurare în cauză nu 
cuprind asigurări de viață și nu acoperă 
riscurile de responsabilitate civilă, cu 
excepția cazului în care această acoperire 
este complementară serviciului sau 
produsului oferit de intermediarul de 
asigurări în cadrul activității sale 
profesionale principale.

Or. en

Justificare

Clarificarea condițiilor în vederea facilitări unei proceduri de înregistrare simplificate pentru 
intermediarii cu vechime, pentru a permite o abordare proporțională a diverselor canale de 
distribuție în cadrul procedurii de înregistrare. Formularea originală „acoperire principală” 
este ambiguă și nu este susținută de o definiție clară în procedura legislativă.
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Amendamentul 61
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Intermediarii înregistrați în temeiul 
directivei IMD I nu ar trebui să se 
reînregistreze în temeiul directivei IMD 
II.

Or. en

Justificare

Intermediarii care sunt înregistrați deja în temeiul directivei anterioare și îndeplinesc 
cerințele privind formarea și experiența din noua directivă ar trebui înregistrați automat, 
pentru a evita sarcini administrative inutile.

Amendamentul 62
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Un intermediar de asigurări 
funcționează în temeiul libertății de 
stabilire dacă acesta realizează activități 
într-un stat membru gazdă pentru o 
perioadă nedeterminată printr-o prezență 
permanentă în statul membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 63
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 4 a (nou)



AM\924646RO.doc 27/95 PE504.096v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 64
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – paragraful 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un intermediar de asigurări sau de 
reasigurări înregistrat desfășoară o 
activitate de intermediere de asigurări în 
regimul „libertății de prestare de servicii” 
atunci când: 
(a) realizează activități de intermediere de 
asigurări sau reasigurări cu sau în 
favoarea unui titular de poliță care își are 
reședința sau este stabilit într-un alt stat 
membru decât statul membru de origine 
al intermediarului;
(b) orice risc ce trebuie asigurat este 
localizat într-un alt stat membru decât 
statul membru de origine al 
intermediarului;
(c) trebuie să fie în conformitate cu 
articolul 6 alineatele (1) și (4).

Or. en

Amendamentul 65
Catherine Stihler
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care locul principal de 
desfășurare a activității unui intermediar 
de asigurări este situat în alt stat membru, 
atunci autoritatea competentă din acel 
stat membru poate conveni cu autoritatea 
competentă din statul membru de origine 
să acționeze ca și cum ar fi autoritatea 
competentă din statul membru de origine 
cu privire la obligațiile prevăzute în 
capitolele VI, VII și VIII din prezenta 
directivă. În eventualitatea unui astfel de 
acord, autoritatea competentă din statul 
membru de origine notifică intermediarul 
de asigurări și AEAPO fără întârziere.

(1) Fiecare stat membru solicită ca:

(a) orice întreprindere de asigurare care 
este persoană juridică să aibă sediul 
central în același stat membru în care are 
își sediul social și să funcționeze efectiv 
acolo;
(b) orice intermediar de asigurări care nu 
este persoană juridică sau orice 
intermediar de asigurări care este 
persoană juridică, dar care, în 
conformitate cu dreptul intern aplicabil, 
nu are sediu social, are sediul principal în 
statul membru în care își exercită efectiv 
activitatea.
În cazul în care locul principal de 
desfășurare a activității unui intermediar 
de asigurări este situat în alt stat membru, 
atunci autoritatea competentă din acel 
stat membru poate conveni cu autoritatea 
competentă din statul membru de origine 
să acționeze ca și cum ar fi autoritatea 
competentă din statul membru de origine 
cu privire la obligațiile prevăzute în 
capitolele VI, VII și VIII din prezenta 
directivă. În eventualitatea unui astfel de 
acord, autoritatea competentă din statul 
membru de origine notifică intermediarul 
de asigurări și AEAPO fără întârziere.



AM\924646RO.doc 29/95 PE504.096v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 66
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 7– alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care statul membru gazdă 
are motive să concluzioneze că un 
intermediar de asigurări sau de reasigurări 
care acționează pe teritoriul său în temeiul 
libertății de a presta servicii sau prin 
intermediul unei sucursale a încălcat o 
obligație prevăzută în prezenta directivă, 
acesta transmite constatările autorității 
competente din statul membru de origine, 
care ia măsurile adecvate. În cazurile în 
care, în pofida măsurilor luate de 
autoritatea competentă din statul membru 
de origine, un intermediar de asigurări sau 
de reasigurări continuă să acționeze într-un 
mod care prejudiciază evident interesele 
consumatorilor din statul membru gazdă 
sau buna funcționare a piețelor de asigurări 
și de reasigurări, intermediarul de asigurări 
sau de reasigurări trebuie să fie supus 
următoarelor măsuri:

(3) În cazul în care statul membru gazdă 
are motive să concluzioneze că un 
intermediar de asigurări sau de reasigurări 
care acționează pe teritoriul său în temeiul 
libertății de a presta servicii sau prin 
intermediul unei sucursale a încălcat o 
obligație prevăzută în prezenta directivă, și 
în cazul în care statul membru gazdă nu 
are competența în temeiul prezentei 
directive de a lua măsuri pentru a acționa 
ca răspuns la aceste încălcări, acesta 
transmite constatările autorității 
competente din statul membru de origine, 
care ia măsurile adecvate. În cazurile în 
care, în pofida măsurilor luate de 
autoritatea competentă din statul membru 
de origine, un intermediar de asigurări sau 
de reasigurări continuă să acționeze într-un 
mod care prejudiciază evident interesele 
consumatorilor din statul membru gazdă 
sau buna funcționare a piețelor de asigurări 
și de reasigurări, intermediarul de asigurări 
sau de reasigurări trebuie să fie supus 
următoarelor măsuri:

Or. en

Amendamentul 67
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3



PE504.096v01-00 30/95 AM\924646RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre își adaptează condițiile 
impuse în materie de cunoștințe și abilități 
în funcție de activitatea specifică de 
intermediere de asigurări sau de reasigurări 
și de produsele intermediate, în special în 
cazul în care activitatea profesională 
principală a intermediarului este alta decât 
intermedierea de asigurări.

Cerințele de formare și monitorizare ale 
prezentului articol nu ar trebui să se 
aplice direct intermediarilor care 
furnizează cu titlu accesoriu intermediere 
de asigurări, ci întreprinderilor de 
asigurare sau altor intermediari sub a 
căror responsabilitate acționează și care 
îndeplinesc aceste obligații.
Statele membre pot prevedea că, în 
cazurile menționate în al doilea paragraf 
din articolul 3 alineatul (1), 
întreprinderea sau intermediarul de 
asigurări verifică dacă cunoștințele și 
abilitățile intermediarilor sunt în 
conformitate cu obligațiile prevăzute la 
primul alineat primul paragraf și, dacă 
este necesar, oferă acestor intermediari 
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formarea necesară, care să corespundă 
cerințelor legate de produsele pe care 
aceștia le vând.

Or. en

Justificare

La o schimbare a cerințelor profesionale, întreprinderea de asigurare care subscrie unei 
politici nu doar își asumă responsabilitatea deplină pentru acțiunile intermediarului, ci este 
și responsabilă de formarea și monitorizarea intermediarului auxiliar.

Amendamentul 68
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Intermediarii de asigurări și de 
reasigurări dețin o asigurare de răspundere 
civilă profesională.

sau furnizează alte garanții echivalente 
asociate cu:
- valoarea intermedierii pe care și-o 
asumă;
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- faptul dacă intermedierea de asigurări 
este sau nu activitatea de afaceri 
principală; și
- complexitatea produselor pe care le 
intermediază;
acoperă întreg teritoriul Uniunii și 
asigură garanția împotriva răspunderii 
care decurge din neglijența profesională, 
în valoare de cel puțin 1 120 000 EUR 
pentru fiecare solicitare de daune și în 
valoare globală de 1 680 000 EUR pe an 
pentru totalitatea solicitărilor de daune, 
cu excepția cazului în care o astfel de 
asigurare sau garanție comparabilă le 
este pusă la dispoziție deja de o 
întreprindere de asigurare sau de 
reasigurare sau de altă întreprindere în 
numele căreia intermediarul de asigurări 
sau de reasigurări acționează sau este 
împuternicit să acționeze sau dacă 
întreprinderea respectivă și-a asumat 
întreaga răspundere pentru acțiunile 
intermediarului.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe un anumit grad de proporționalitate între complexitatea produselor de 
asigurare și asigurările pentru daune pe care trebuie să le susțină intermediarii. Cuvântul 
„garanție” este un termen juridic destul de limitat, care ar trebui schimbat pentru a cuprinde 
instrumente echivalente, de exemplu, pentru a introduce termenul de garanții (termen 
german: Bürgschaft).

Amendamentul 69
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO elaborează proiecte de standarde 
de reglementare care adaptează valoarea 
de bază în euro menționată la alineatele 

eliminat
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(3) și (4) în funcție de procentul de 
variație al indicelui respectiv pentru 
perioada cuprinsă între intrarea în 
vigoare a prezentei directive și data primei 
revizuiri sau între data ultimei revizuiri și 
data noii revizuiri, rotunjită până la cel 
mai apropiat număr întreg.

Or. en

Justificare

Având în vedere caracteristicile foarte diferite ale piețelor naționale, este total indicat ca 
statele membre gazdă să stabilească nivelul solicitat al standardelor profesionale.

Amendamentul 70
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO elaborează proiecte de standarde 
de reglementare care adaptează valoarea 
de bază în euro menționată la alineatele 
(3) și (4) în funcție de procentul de 
variație al indicelui respectiv pentru 
perioada cuprinsă între intrarea în 
vigoare a prezentei directive și data primei 
revizuiri sau între data ultimei revizuiri și 
data noii revizuiri, rotunjită până la cel 
mai apropiat număr întreg.

eliminat

Or. en

Amendamentul 71
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 7 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare în 
termen de cinci ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive, iar 
revizuirile succesive la fiecare cinci ani de 
la data revizuirii anterioare.

eliminat

Or. en

Justificare

A se citi coroborat cu alte MH AMs la articolul 8.

Amendamentul 72
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 7 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

AEAPO înaintează Comisiei proiectele de 
standarde tehnice de reglementare în 
termen de cinci ani de la data intrării în 
vigoare a prezentei directive, iar 
revizuirile succesive la fiecare cinci ani de 
la data revizuirii anterioare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 73
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 7 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare menționate la primul paragraf, în 

eliminat
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conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

Or. en

Justificare

A se citi coroborat cu alte MH AMs la articolul 8.

Amendamentul 74
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 7 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta standardele tehnice de punere în 
aplicare menționate la primul paragraf, în 
conformitate cu articolul 15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010.

eliminat

Or. en

Amendamentul 75
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) noțiunea de cunoștințe și abilități 
adecvate ale intermediarului atunci când 
acesta desfășoară activități de 
intermediere de asigurări cu clienții săi, 
astfel cum sunt menționate la alineatul 
(1) din prezentul articol;
(b) criteriile adecvate de determinare, în 
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speță, a nivelului calificărilor 
profesionale, experienței și competențelor 
necesare pentru desfășurarea activității de 
intermediere de asigurări;
(c) măsurile pe care intermediarii de 
asigurări și întreprinderile de asigurare le 
pot lua în mod rezonabil pentru a-și 
actualiza cunoștințele și competențele 
prin dezvoltare profesională continuă 
pentru a menține un nivel adecvat de 
performanță.

Or. en

Amendamentul 76
Mitro Repo

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) noțiunea de cunoștințe și abilități 
adecvate ale intermediarului atunci când 
acesta desfășoară activități de 
intermediere de asigurări cu clienții săi, 
astfel cum sunt menționate la alineatul 
(1) din prezentul articol;
(b) criteriile adecvate de determinare, în 
speță, a nivelului calificărilor 
profesionale, experienței și competențelor 
necesare pentru desfășurarea activității de 
intermediere de asigurări;
(c) măsurile pe care intermediarii de 
asigurări și întreprinderile de asigurare le 
pot lua în mod rezonabil pentru a-și 
actualiza cunoștințele și competențele 
prin dezvoltare profesională continuă 
pentru a menține un nivel adecvat de 
performanță.
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Or. fi

Justificare

Ar trebui să existe politici detaliate adaptate la cerințele naționale de educare și formare și 
standardele ar trebui stabilite la nivel național și nu al Comisiei.

Amendamentul 77
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) noțiunea de cunoștințe și abilități 
adecvate ale intermediarului atunci când 
acesta desfășoară activități de 
intermediere de asigurări cu clienții săi, 
astfel cum sunt menționate la alineatul 
(1) din prezentul articol;
(b) criteriile adecvate de determinare, în 
speță, a nivelului calificărilor 
profesionale, experienței și competențelor 
necesare pentru desfășurarea activității de 
intermediere de asigurări;
(c) măsurile pe care intermediarii de 
asigurări și întreprinderile de asigurare le 
pot lua în mod rezonabil pentru a-și 
actualiza cunoștințele și competențele 
prin dezvoltare profesională continuă 
pentru a menține un nivel adecvat de 
performanță.

Or. en

Justificare

Actele delegate sunt, în conformitate cu articolul 290 din TFUE destinate să trateze aspectele 
neesențiale ale unui act legislativ. Cu toate acestea, cerințele profesionale sunt esențiale în 
mod clar pentru actul legislativ disponibil. Contrar transformării prezentei directive într-un 
instrument de armonizare minimă, actele delegate ar corecta anumite aspecte ale unui 
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instrument de armonizare maximă. În conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din prezenta 
propunere, statele membre determină cunoștințele și abilitatea corespunzătoare pe care 
trebuie să le dețină un intermediar de asigurări.

Amendamentul 78
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Propunerea de proiect ar submina în mod fundamental protecția consumatorilor prin 
solicitarea ca deciziile SAL să nu fie obligatorii pentru firme. Dacă firmele nu se confruntă cu 
risc de a fi obligate, încercările lor de a ajunge la o soluționare intermediată vor fi reduse în 
mod semnificativ. Aceste amendamente propun ca toate condițiile impuse schemele SAL la 
articolul 13 sunt omise. Aceasta va permite statele membre flexibilitatea de a adopta acorduri 
SAL care sunt adaptate la specificitățile pieței și sistemului lor juridic.

Amendamentul 79
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă



AM\924646RO.doc 39/95 PE504.096v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 80
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Procedurile de recurs sunt stabilite pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor, atât pentru 
intermediari, cât și pentru întreprinderile de asigurare și clienți. Această dispoziție ar trebui 
să fie în concordanță cu inițiativele recente pentru o Directivă alternativă privind 
soluționarea litigiilor (SAL).

Amendamentul 81
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

A se citi coroborat cu alte MH AMs la articolul 13.

Amendamentul 82
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 83
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 84
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în cazul în care un client inițiază o 
procedură pentru soluționarea alternativă 
a litigiului prevăzută în legislația 
națională împotriva unui intermediar sau 
a unei întreprinderi de asigurare în ceea 
ce privește un litigiu privind drepturile și 
obligațiile prevăzute în prezenta directivă, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare trebuie să 
participe la procedura respectivă.
În scopul aplicării prezentei directive, 
autoritățile competente cooperează între 
ele și cu entitățile responsabile în ceea ce 
privește plângerile extrajudiciare și 
procedura de recurs menționată mai sus, 
în măsura permisă de directivele sau 
regulamentele UE în vigoare. 

Or. en

Amendamentul 85
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

A se citi coroborat cu alte MH AMs articolul 13.

Amendamentul 86
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 87
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 88
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

A se citi coroborat cu alte MH AMs la articolul 13.

Amendamentul 89
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 90
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 91
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procedura este gratuită sau comportă 
costuri moderate;

eliminat

Or. en

Justificare

A se citi coroborat cu alte MH AMs la articolul 13.

Amendamentul 92
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procedura este gratuită sau comportă 
costuri moderate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 93
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procedura este gratuită sau comportă 
costuri moderate;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 94
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

A se citi coroborat cu alte MH AMs la articolul 13.

Amendamentul 95
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 96
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) mijloacele electronice nu sunt 
singurele mijloace prin care părțile pot 

eliminat
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avea acces la procedură; și

Or. en

Amendamentul 97
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

A se citi coroborat cu alte MH AMs la articolul 13.

Amendamentul 98
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 99
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 100
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un client inițiază o 
procedură pentru soluționarea alternativă 
a litigiului prevăzută în legislația 
națională, împotriva unui intermediar sau 
a unei întreprinderi de asigurare, în ceea 
ce privește un litigiu privind drepturile și 
obligațiile prevăzute în prezenta directivă, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare trebuie să 
participe la procedura respectivă.

Or. en

Justificare

A se citi coroborat cu alte MH AMs la articolul 13.

Amendamentul 101
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 (a) (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul aplicării prezentei directive, 
autoritățile competente cooperează între 
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ele și cu entitățile responsabile pentru 
plângeri extrajudiciare și procedura de 
recurs menționată mai sus și în măsura 
permisă de directivele sau regulamentele 
UE în vigoare. 

Or. en

Justificare

A se citi coroborat cu alte MH AMs la articolul 13.

Amendamentul 102
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că aceste 
organisme cooperează la soluționarea 
litigiilor transfrontaliere.

eliminat

Or. en

Amendamentul 103
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că aceste 
organisme cooperează la soluționarea 
litigiilor transfrontaliere.

(2) Pentru tranzacțiile între întreprinderi 
și clienți, aceste organisme respectă 
Directiva XXX/XXXX/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
a Uniunii Europene privind soluționarea 
alternativă a litigiilor pentru litigiile cu 
consumatorii.
În scopul aplicării prezentei directive, 
statele membre asigură că, în cadrul 
soluționării litigiilor transfrontaliere, 
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aceste organisme și autoritățile 
competente cooperează între ele și cu 
entitățile responsabile pentru plângeri 
extrajudiciare și procedurile de recurs 
menționate mai sus și în măsura permisă 
de directivele sau regulamentele UE în 
vigoare.

Or. en

Justificare

Procedurile de recurs sunt stabilite pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor, atât pentru 
intermediari, cât și pentru întreprinderile de asigurare și clienți. Această dispoziție ar trebui 
să fie în concordanță cu inițiativele recente pentru o Directivă alternativă privind 
soluționarea litigiilor (SAL).

Amendamentul 104
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
intermediarii de asigurări stabiliți pe 
teritoriul lor informează consumatorii cu 
privire la numele, adresa și site-ul de 
internet al entităților SAL care îi acoperă 
și care sunt competente să soluționeze 
eventualele litigii între ei și consumatori. 

Or. en

Amendamentul 105
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Intermediarii de asigurări stabiliți în 
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Uniune care practică vânzarea de bunuri 
online sau transfrontaliere informează 
consumatorii cu privire la platforma SOL, 
dacă se aplică, și cu privire la adresa lor 
de e-mail. Accesul la aceste informații 
trebuie să fie simplu, direct, vizibil și 
permanent pe site-urile internet ale 
intermediarilor de asigurări și, dacă 
oferta este prezentată prin e-mail sau prin 
alt mesaj textual transmis prin mijloace 
electronice, în mesajul respectiv. Aceste 
informații includ un link către pagina 
principală a platformei SOL. De 
asemenea, intermediarii de asigurări 
informează consumatorii cu privire la 
platforma SOL atunci când clientul 
înaintează o reclamație către un 
intermediar de asigurare, către un sistem 
de tratare a reclamațiilor clienților 
gestionat de intermediarul de asigurare 
sau către un mediator din cadrul 
întreprinderii. 

Or. en

Amendamentul 106
Olle Schmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se consideră că un intermediar de 
asigurare furnizează consultanță în mod 
independent doar dacă intermediarul a 
declarat acest lucru în informațiile sale 
către client.

Or. en

Justificare

Alineatul din urmă se adaugă pentru a clarifica faptul că intermediarii „nelegați” nu ar 
trebui să fie reglementați per se ca furnizând consultanță în mod independent.



AM\924646RO.doc 51/95 PE504.096v01-00

RO

Amendamentul 107
Olle Schmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Cuvântul „independent” este introdus deoarece este important pentru consumatori să fie bine 
informați cu privire la baza pentru consultanță.

Amendamentul 108
Olle Schmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Cuvântul „independent” este introdus deoarece este important pentru consumatori să fie bine 
informați cu privire la baza pentru consultanță.
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Amendamentul 109
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Se pare că dublează litera (e).

Amendamentul 110
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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.
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Amendamentul 111
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 112
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă intermediarul va primi un 
onorariu sau un comision de orice fel, 
valoarea totală a remunerației pentru 

(f) dacă, în ceea ce privește contractul de 
asigurare, sursa remunerației este:
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produsele de asigurare oferite ori avute în 
vedere sau, în cazul în care valoarea 
exactă nu poate fi prezentată, baza de 
calcul a tuturor onorariilor, 
comisioanelor sau a combinației dintre 
ele;

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

Or. xm

Justificare

Cu privire la aspectul transparenței remunerării, se consideră că o soluție adecvată sunt 
informațiile privind indicarea formei de remunerare utilizate și a sursei de remunerare.

Amendamentul 113
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendamentul propus va asigura informarea completă a clienților în ceea ce privește 
onorariile.

Amendamentul 114
Malcolm Harbour
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Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Clienților nu ar trebui să li se refuze furnizarea de informații cu privire la remunerația 
firmelor dacă acestea le consideră drept parte a procesului lor decizional – prin urmare, 
sprijinim consilierea AEAPO (CEIOPS) potrivit căreia Comisia adoptă o abordare prin care 
clienților li se oferă „la cerere” informații privind remunerația.

Amendamentul 115
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera g



PE504.096v01-00 56/95 AM\924646RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. xm

Justificare

Cu privire în special la dispozițiile privind plasarea de produse de asigurare nefinanciare, 
solicităm eliminarea acestora, dat fiind că produsele în cauză nu conțin nicio componentă 
investițională, iar comisioanele nu influențează în niciun fel performanța investițiilor.

Amendamentul 118
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 119
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Dacă intermediarul urmează a fi 
remunerat pe bază de comision, acesta:

Or. en
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Justificare

Clienților nu ar trebui să li se refuze furnizarea de informații cu privire la remunerația 
firmelor dacă acestea le consideră drept parte a procesului lor decizional – prin urmare, 
sprijinim consilierea AEAPO (CEIOPS) potrivit căreia Comisia adoptă o abordare prin care 
clienților li se oferă „la cerere” informații privind remunerația.

Amendamentul 120
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Limitările în materie de informare sunt în special acute în ceea ce privește remunerația 
variabilă a angajaților. Structurile de plăți și bonificații variază foarte mult și sunt adesea 
complexe și posibil dificil de înțeles de către clienți. În plus, eventualele conflicte de interes 
care există în vânzările directe cu siguranță nu prezintă aceleași riscuri pentru consumatori 
ca cele din vânzările intermediate.

Amendamentul 121
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. xm

Justificare

Aceste informații nu aduc niciun beneficiu semnificativ contractantului cu privire la 
adoptarea deciziei finale, adăugând, în schimb, o informație ulterioară precontractuală.

Amendamentul 122
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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.



AM\924646RO.doc 61/95 PE504.096v01-00

RO

Amendamentul 123
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. xm

Justificare

Aceste informații nu aduc niciun beneficiu semnificativ contractantului cu privire la 
adoptarea deciziei finale, adăugând, în schimb, o informație ulterioare precontractuală.

Amendamentul 124
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 125
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

Directiva IMD 2 ar trebui să aibă un text de nivelul 1 clar și cuprinzător care să fie contrar 
logicii de a conferi Comisiei competențe delegate.

Amendamentul 126
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 

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

Or. en

Amendamentul 127
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

Actele delegate prevăzute la articolul 17 alineatul (5) sunt în conformitate cu articolul 290 
din TFUE destinate să trateze aspectele neesențiale ale unui act legislativ. Atributele 
specifice ale informării și ale calculării/determinării remunerației sunt, cu toate acestea, 
esențiale pentru actul legislativ la îndemână. Contrar transformării prezentei directive într-
un instrument de armonizare minimă, actele delegate ar corecta anumite aspecte ale unui 
instrument de armonizare maximă.

Amendamentul 128
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 129
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 130
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 131
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. xm
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Justificare

Se solicită eliminarea trimiterii la întreprinderea de asigurare, în partea unde se prevede 
consultanța clientului în materie de asigurări de către întreprindere, în mod independent, 
având în vedere că este vorba despre o evidentă contradicție în termeni.

Amendamentul 132
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 133
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Înainte de încheierea unui contract, 
indiferent dacă se acordă sau nu 
consultanță, intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare furnizează 
clientului informațiile relevante despre 
produsul de asigurare, într-o formă ușor de 
înțeles, care să permită clientului să ia o 

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

decizie în cunoștință de cauză, ținând 
seama de complexitatea produsului de 
asigurare și de tipul de client. Informațiile 
sunt furnizate în cadrul unei fișe de 
informații standardizate, într-un limbaj 
simplu și conținând informațiile-cheie ale 
contractului de asigurare.

Or. en

Amendamentul 134
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Dispozițiile prezentului articol nu se 
aplică persoanelor care realizează 
activități de intermediere de asigurări, în 
cazul în care aceste activități privesc 
vânzarea de produse de asigurare cu 
componentă investițională de către:
(a) un intermediar de asigurări;
(b) o întreprindere de asigurare.

Or. en

Justificare

Intermedierea asigurărilor în raport cu vânzarea de produse cu componentă investițională 
este tratată în capitolul VII.  Testul de adecvare și sustenabilitate asociat este, de asemenea, 
deja aplicabil și tratat la articolul 25. Prezentele reguli nu ar trebui, prin urmare, să fie 
dublate.

Amendamentul 135
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 136
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre care mențin sau 
adoptă dispoziții mai stricte care se aplică 
intermediarilor de asigurări asigură că 
aceste dispoziții respectă principiile unui 
mediu concurențial echitabil și că sarcina 
administrativă care stă la baza acestor 
dispoziții este proporțională în raport cu 
beneficiile privind protecția 
consumatorilor.

Or. en

Amendamentul 137
Malcolm Harbour

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

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

eliminat

Or. en

Justificare

Nu există nicio dovadă clară în detrimentul consumatorilor care să susțină o interdicție 
asupra legării produselor de asigurare, dat fiind faptul că aceste propuneri nu au făcut parte 
din consultarea de către Comisie a Directivei IMD și din evaluarea impactului.

Amendamentul 138
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 139
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre pot permite practicile 
de grupare, dar nu și practicile de vânzare 
legată.
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Or. en

Amendamentul 140
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Această formulare aduce propunerea în conformitate cu abordarea MiFID.

Amendamentul 141
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul practicilor de grupare,
întreprinderea de asigurare sau, după caz, 
intermediarul de asigurări informează 
clientul dacă este posibil să cumpere 
componentele pachetului separat și, dacă 
este posibil, furnizează informații legate de 
costurile și cheltuielile care țin de fiecare 
componentă din pachet care poate fi 
achiziționată separat de la sau prin 
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componentă din pachet care poate fi 
achiziționată separat de la sau prin 
intermediul său.

intermediul său, la cererea clientului.

Or. en

Justificare

Intermediarii nu ar trebui să aibă obligația de a vinde produse de asigurare pe o bază unică 
atunci când asigurarea este auxiliară produsului sau serviciului principal. Aceasta ar da 
naștere unei inconsecvențe cu legislația existentă precum Directiva privind creditele de 
consum (Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 
privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a 
Consiliului). Gruparea produselor de asigurare cu alte produse sau servicii asigură un acces 
mai eficient din punct de vedere al costurilor la protecția suplimentară și a asigurării, având 
ca urmare o alegere mai mare și condiții mai bune.

Amendamentul 142
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Având în vedere modificările propuse la articolul 21, acesta nu mai este necesar.

Amendamentul 143
Othmar Karas, Andreas Schwab



PE504.096v01-00 72/95 AM\924646RO.doc

RO

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 144
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de directivă
Capitolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 145
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul capitol aplică cerințe 
suplimentare activității de intermediere de 
asigurări, în cazul în care aceste activități 

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

investițională de către:

Or. xm

Justificare

Trebuie să se clarifice în Directiva IMD 2 faptul că vânzarea de produse cu componentă 
investițională și de asigurare nu trebuie să se supună ansamblului de norme de conduită 
suplimentare, pentru că ar exista norme mai restrictive în comparație cu dispozițiile care 
reglementează practicile de vânzare a produselor care se supun Directivei MiFID.

Amendamentul 146
Malcolm Harbour

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

În ceea ce privește MH AMs în legătură cu articolul 17, dezvăluirea remunerației este o 
valoare-limită în abordarea conflictelor de interes. Aceasta extinde normele privind 
conflictele de interes de la articolul 23 la toate produsele de asigurare.

Amendamentul 147
Othmar Karas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Normele privind conflictele de interes ar trebui să fie aplicabile tuturor produselor de 
asigurare.

Amendamentul 148
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 149
Malcolm Harbour

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot menține sau adopta 
dispoziții mai stricte cu privire la cerințele 
privind protecția clienților prevăzute 
la articolele 23, 24 și 25, cu condiția ca 
aceste dispoziții să fie conforme 
dreptului Uniunii. AEVMP și AEAPO 
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trebuie să conlucreze pentru a atinge un 
nivel cât mai ridicat posibil de 
consecvență a normelor de conduită 
profesională pentru produsele de investiții 
de retail care fac obiectul directivei 
MiFID II sau al prezentei directive pin 
intermediul orientărilor.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește MH AMs în legătură cu articolul 17, dezvăluirea remunerației este o 
valoare-limită în abordarea conflictelor de interes. Aceasta extinde normele privind 
conflictele de interes de la articolul 23 la toate produsele de asigurare.

Amendamentul 150
Catherine Stihler

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot menține sau adopta 
dispoziții mai stricte cu privire la cerințele 
privind protecția clienților prevăzute 
la articolele 23, 24 și 25, cu condiția ca 
aceste dispoziții să fie conforme cu 
dreptul Uniunii. AEVMP și AEAPO 
trebui să conlucreze pentru a atinge un 
nivel cât mai ridicat posibil de 
consecvență a normelor de conduită 
profesională pentru produsele de investiții 
de retail care fac obiectul directivei 
(MiFID II) sau al prezentei directive pin 
intermediul orientărilor. 

Or. en

Amendamentul 151
Othmar Karas
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Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot menține sau adopta 
dispoziții mai stricte cu privire la cerințele 
privind protecția clienților prevăzute 
la articolele 23, 24 și 25, cu condiția ca 
acestea să fie conforme cu 
dreptul Uniunii.

Or. en

Justificare

Normele privind conflictele de interes ar trebui să fie aplicabile tuturor produselor de 
asigurare.

Amendamentul 152
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Un intermediar de asigurări sau o 
întreprindere de asigurare menține și 
aplică dispoziții organizatorice și 
administrative eficiente, în vederea 
adoptării tuturor măsurilor rezonabile 
destinate să evite ca interesele clienților 
săi să fie afectate de conflictele de interes.

Or. en
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Justificare

Modificare pentru a alinia textul la Directiva MiFID.

Amendamentul 153
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este esențial ca aceste standarde de vânzări pentru produsele de asigurare cu componentă 
investițională să fie consecvente, indiferent dacă aceste produse sunt instrumente financiare 
sau produse de asigurare cu componentă investițională. Aceasta va contribui la atenuarea 
confuziei și a potențialului de arbitraj de reglementare, consolidând totodată protecția 
titularului poliței. Prin urmare, este important ca textul Directivei IMD 2 să se reflecte în 
textul Directivei MiFID.
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Amendamentul 154
Malcolm Harbour

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Este esențial ca aceste standarde de vânzări pentru produsele de asigurare cu componentă 
investițională să fie consecvente, indiferent dacă aceste produse sunt instrumente financiare 
sau produse de asigurare cu componentă investițională. Aceasta va contribui la atenuarea 
confuziei și a potențialului de arbitraj de reglementare, consolidând totodată protecția 
titularului poliței. Prin urmare, este important ca textul Directivei IMD 2 să se reflecte în 
textul Directivei MiFID.

Amendamentul 155
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun ca, atunci când 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări cu sau pentru clienți, un 
intermediar de asigurări sau o 
întreprindere de asigurări să acționeze cu 
onestitate, corectitudine și profesionalism, 
în interesul clienților și să respecte, în 

eliminat
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special, principiile stabilite la prezentul 
articol și la articolul 25.

Or. en

Justificare

Dublarea articolului 15.

Amendamentul 156
Malcolm Harbour

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Modificările propuse la articolul 24 prevede îndrumare privind aplicarea acestor articole în 
ceea ce privește clienții profesionali și alte amendamente pentru a aduce textul în 
conformitate cu abordarea actuală a Directivei MiFID II.

Amendamentul 157
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Toate informațiile, inclusiv 
comunicările publicitare, adresate de 
către intermediarul de asigurări sau de 
întreprinderea de asigurare clienților sau 
clienților potențiali trebuie să fie corecte, 

eliminat
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clare și neînșelătoare. Informațiile 
publicitare sunt clar identificabile ca 
atare.

Or. en

Justificare

Dublarea articolului 15.

Amendamentul 158
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 159
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

sale. Atunci când se oferă consultanță, 
informațiile trebuie să precizeze dacă 
serviciile de consultanță sunt furnizate în 
mod independent și dacă se bazează pe o 
analiză mai amplă sau mai restrânsă a 
pieței și trebuie să indice dacă 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare va furniza 
clientului cele mai noi informații cu 
privire la adecvarea produsului de 
asigurare recomandat clientului;

Or. en

Justificare

O evaluare continuă, reprezentând consultanță obligatorie repetată cu privire la produsul de 
asigurare și la adecvarea sa, este puțin probabil fezabilă, întrucât furnizarea celor mai noi 
informații cu privire la un produs sau un serviciu, la cererea clientului, este un serviciu 
necesar.

Amendamentul 160
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 161
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) costurile și cheltuielile aferente. (c) produsele de asigurare, considerând 
totodată complexitatea produsului de 
asigurări și tipul de client (dacă este 
consumator sau nu). Acestea ar trebui să 
includă orientări și avertizări adecvate 
privind riscurile inerente investiției în 
produsele respective.

Or. en

Amendamentul 162
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Concordanță cu formularea din Directiva MiFID II.

Amendamentul 163
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 164
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 165
Malcolm Harbour

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

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

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

Or. en

Amendamentul 166
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 167
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Interzicerea acceptării de onorarii, comisioane sau orice beneficiu financiar de către țări 
terțe pentru furnizarea de consultanță în materie de asigurări, în mod independent, nu 
creează un mediu concurențial echitabil pentru toate canalele de distribuție. Aceasta nu va 
avea ca urmare o transparență sau o protecție mai mare a consumatorilor, ci mai curând 
elimină aceste canale de distribuție și astfel dă naștere unei concurențe reduse și unor prețuri 
mai mari pentru consumatori.

Amendamentul 168
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) dacă un onorariu este plătibil de client 
pentru consultanță;

Or. en

Amendamentul 169
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 170
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dacă intermediarul de asigurare 
primește orice onorariu sau comision din 
partea unor părți terțe în legătură cu 
contractul de asigurare.

Or. en

Amendamentul 171
Olle Schmidt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre pot impune cerințe 
suplimentare privind intermediarii de 
asigurări sau întreprinderile de asigurare 
care informează clientul că consultanța în 
materie de asigurări este furnizată în mod 
independent.

Or. en

Amendamentul 172
Othmar Karas



AM\924646RO.doc 87/95 PE504.096v01-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

Mandatul și obiectivul actelor delegate nu sunt definite clar.

Amendamentul 173
Othmar Karas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că 
intermediarii de asigurări și 
întreprinderile de asigurare, atunci când 
prestează servicii de intermediere de 
asigurări fără a acorda consultanță, 
pentru a presta aceste servicii clienților 
lor fără a fi necesară obținerea 
informațiilor sau a face determinarea 
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prevăzută la alineatul (2), atunci când 
sunt îndeplinite următoarele condiții:.
(a) serviciul pentru care nu se oferă 
consultanță face referire la investiții 
bazate pe asigurări care prevăd expunerea 
investițiilor doar la instrumentele 
financiare subiacente considerate a fi 
necomplexe, astfel cum prevede articolul 
25 alineatul (3) litera (a) din Directiva 
2004/39/CE; sau
(b) produsul sau serviciul este prestat la 
dorința expresă a clientului sau a 
potențialului client,
(c) clientul sau potențialul client a fost 
informat clar că prestarea acestui serviciu 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare nu trebuie să 
evalueze caracterul adecvat sau oportun 
al produsului oferit și
(d) intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare își 
îndeplinește obligațiile de la articolul 23.

Or. en

Justificare

Întreprinderile și intermediarii de asigurări ar trebui să poată să vândă produse necomplexe 
de asigurare cu componentă investițională fără a trebui să evalueze cunoștințele și experiența 
consumatorilor, atunci când clienții decid în mod expres dacă doresc să primească 
consultanță în materie de produse de asigurare cu componentă investițională. Aceasta 
servește la crearea unui mediu concurențial echitabil cu produse de investiții care nu sunt 
destinate asigurării.

Amendamentul 174
Malcolm Harbour

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că 
intermediarii de asigurări și 
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întreprinderile de asigurare, atunci când 
prestează servicii de intermediere de 
asigurări fără a acorda consultanță, 
pentru a presta aceste servicii clienților 
lor fără a fi necesară obținerea 
informațiilor sau a face determinarea 
prevăzută la alineatul (2), atunci când 
sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) serviciul pentru care nu se primește 
consultanță face referire la investițiile 
bazate pe asigurări care:
(i) prevăd expunerea investițiilor doar la 
instrumentele financiare subiacente 
considerate a fi necomplexe, astfel cum 
prevede articolul 25 alineatul (3) litera (a) 
din [Directiva 2004/39/CE*]; sau
(ii) nu includ o structură care fac dificilă 
înțelegerea de către client a riscurilor 
implicate,
(b) produsul sau serviciul este prestat la 
inițiativa clientului sau a potențialului 
client,
(c) clientul sau potențialul client a fost 
informat în mod clar că, la prestarea 
acestui serviciu, intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare 
nu are obligația de a evalua dacă 
produsul oferit este potrivit sau adecvat și 
că, prin urmare, el nu beneficiază de 
protecția aferentă normelor respective de 
conduită. Acest avertisment poate fi 
transmis sub o formă standardizată; și
(d) intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare îndeplinește 
obligațiile de la articolul 23.

Or. en

Justificare

În timp ce prezentul articol este destinat să reflecte protecțiile pentru investițiile fără 
asigurare prevăzute în Directiva MiFID2, în practică este mult mai severă. Adăugarea 
propusă va permite firmelor să continue să vândă produse necomplexe de asigurare cu 
componentă investițională fără a trebui să evalueze cunoștințele și experiența clienților. În 
schimb, consumatorilor li se oferă posibilitatea de a decide dacă doresc să primească 
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consultanță în ceea ce privește produsele de asigurare cu componentă investițională. Aceasta 
creează un mediu concurențial echitabil cu produse de investiții fără asigurare.

Amendamentul 175
Othmar Karas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că 
intermediarii de asigurări și 
întreprinderile de asigurare, atunci când 
prestează servicii de intermediere de 
asigurări fără a acorda consultanță, 
pentru a presta aceste servicii clienților 
lor fără a fi necesară obținerea 
informațiilor sau a face determinarea 
prevăzută la alineatul (2), atunci când 
sunt îndeplinite următoarele condiții:
(a) serviciul pentru care nu se oferă 
consultanță face referire la investiții 
bazate pe asigurări care prevăd expunerea 
investițiilor doar la instrumentele 
financiare subiacente considerate a fi 
necomplexe, astfel cum prevede articolul 
25 alineatul (3) litera (a) din Directiva 
2004/39/CE; sau
(b) produsul sau serviciul este prestat la 
dorința expresă a clientului sau a 
potențialului client,
(c) clientul sau potențialul client a fost 
informat clar că la prestarea acestui 
serviciu intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare nu trebuie să 
evalueze caracterul adecvat sau oportun 
al produsului oferit și 
(d) intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare îndeplinește 
obligațiile de la articolul 23.

Or. en
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Justificare

Întreprinderile și intermediarii de asigurări ar trebui să poată să vândă produse necomplexe 
de asigurare cu componentă investițională fără a trebui să evalueze cunoștințele și experiența 
consumatorilor, atunci când clienții decid în mod expres dacă doresc să primească 
consultanță în materie de produse de asigurare cu componentă investițională. Aceasta 
servește la crearea unui mediu concurențial echitabil cu produse de investiții care nu sunt 
destinate asigurării.

Amendamentul 176
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
sancțiunile și măsurile lor administrative 
sunt eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare.

(1) Statele membre se asigură că 
sancțiunile și măsurile lor administrative 
sunt eficiente, proporționale, cu efect de 
descurajare corespunzător complexității 
produsului sau a serviciului.

Or. en

Justificare

Sancțiunile ar trebui să fie mai explicite și, de asemenea, proporționale în raport cu 
complexitatea produselor sau a serviciilor intermediate.

Amendamentul 177
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 27 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre dispun ca autoritatea 
competentă să publice orice sancțiuni sau 
măsuri care au fost impuse pentru 
încălcarea dispozițiilor de drept intern 
adoptate pentru punerea în aplicare a 
prezentei directive, fără întârziere 
nejustificată, incluzând informații cu 

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

informații cu privire la tipul și natura 
încălcării.

Or. en

Justificare

Evaluarea ex ante a unei eventuale daune disproporționale aduse părților implicate va fi fără 
îndoială extrem de dificilă. De asemenea, publicarea sancțiunilor va conduce la o dublă 
expunere a persoanelor afectate, dat fiind faptul că nu se confruntă doar cu sancțiunea însăși, 
ci și cu publicarea numelor lor, a tipului de încălcare și a sancțiunii.

Amendamentul 178
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 33 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 179
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolele 8, 17, 23, 24 și 25 
este conferită Comisiei pentru o perioadă 

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolele 23 și 25 este 
conferită Comisiei pentru o perioadă 
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nedeterminată de la data intrării în vigoare 
a prezentei directive.

nedeterminată de la data intrării în vigoare 
a prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 180
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolele 8, 17, 23, 24 și 25 poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării competenței specificate în decizia 
respectivă. Decizia de revocare intră în 
vigoare în ziua următoare datei publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare.

(3) Delegarea competențelor menționate la
articolele 23 și 25 poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. O decizie de revocare 
pune capăt delegării competenței 
specificate în decizia respectivă. Decizia de 
revocare intră în vigoare în ziua următoare 
datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare.

Or. en

Amendamentul 181
Othmar Karas

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 23 și 25 intră în vigoare doar 
dacă Parlamentul European sau Consiliul 
nu a formulat nicio obiecție în termen de 2 
luni de la comunicarea actului către 
Parlamentul European și Consiliu, sau 
dacă, înainte de expirarea acestui termen, 
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Consiliu sau dacă, înainte de expirarea 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul au informat 
Comisia că nu intenționează să formuleze 
obiecțiuni. Această perioadă de obiecții se 
extinde cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

atât Parlamentul European cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu au obiecții. 
Această perioadă de obiecții se extinde cu 
două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 182
Olle Schmidt

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en


