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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

It-telfa tal-fiduċja tal-konsumatur minn mindu bdiet il-kriżi finanzjarja tmur lil hinn mill-
operazzjonijiet bankarji għall-konsumatur, sal-bejgħ ta’ prodotti tal-assigurazzjoni.  Medjaturi 
tal-assigurazzjoni huma ta’ valur għas-settur, peress li jipprovdu għarfien fil-fond li l-
konsumaturi issa saru jiddependu fuqu. Din id-dependenza ġġib magħha r-riskji, u ħolqot 
għadd ta’ nuqqasijiet li din ir-reviżjoni qed tipprova tindirizza. Id-Direttiva dwar il-
Medjazzjoni fl-Assigurazzjoni (IMD I) ffissat punt ta’ riferiment għall-ħarsien tal-konsumatur 
u l-kjarifika ta’ liema huma r-responsabbiltajiet tal-Istati Membri, imfassla biex jiġi żgurat 
livell għoli ta’ professjonalità u kompetenza fost l-intermedjarji tal-assigurazzjoni.  
Wara dan, meta l-Parlament kien qed jaħdem fuq Solvenza II kien hemm indikazzjonijiet ta’ 
falliment potenzjali tas-suq fir-rigward ta’ senserija fl-assigurazzjoni u l-Parlament talab li jsir 
rieżami tal-IMD I.
 Biex tgħin fir-reviżjoni, il-PWC wettqet studju1, u ġie ordnat li ssir valutazzjoni tal-impatt2.

Ir-riformulazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni hija punt inizjali tajjeb.  Il-prodotti tal-
assigurazzjoni huma eċċezzjonalment ikkumplikati għall-konsumaturi li ma jittrattawx 
kuntratti regolarment.  L-assigurazzjoni għandha rwol importanti fi żmienijiet meta l-
konsumaturi jkunu l-iktar vulnerabbli u jkollhom bżonn lil u jiddependu fuq intermedjarji li 
jsegwu regoli ċari u ġusti.  Għalhekk huwa f’idejn il-leġiżlaturi Ewropej biex jiġi żgurat li 
jiġu indirizzati n-nuqqasijiet tal-IMD I u dawk li saru evidenti minħabba l-kriżi finanzjarja 
globali.

Hu għalhekk, fl-opinjoni tiegħi, li nixtieq niġbed l-attenzjoni lejn l-oqsma li ġejjin għall-
Kumitat prinċipali għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji:

- Il-bejgħ abbinat u l-iggruppar ġew kjarifikati sabiex il-prodotti apprezzati mill-
konsumaturi Ewropew bħala ta’ valur jiġu protetti b’mod espliċitu, filwaqt li prattiki ta’ 
bejgħ bi ftit valur ma jibqgħux jeżistu.  Il-bejgħ abbinat ma jkunx permess minħabba li, fil-
passat, sar abbuż minnu u l-benefiċċji għall-konsumatur mhumiex sinifikanti biżżejjed biex 
jiġġustifikaw ir-riskju. 

- Ir-regoli tar-rimunerazzjoni ġew riformati sabiex dejjem ikun l-aqwa interess tal-
konsumatur li jimmotiva l-konsulenza tal-medjatur.  Limiti għal klejms u miri ta’ bejgħ ta' 
kuntratti partikolari mhux se jibqgħu jkunu fattur li għandu jitqies mill-konsumatur.  Il-piż 
tal-iżvelar se jaqa’ fuq l-intermedjarju biex jikxef volontarjament iktar milli jintalab mill-
konsumatur.

- L-ambitu ġeografiku huwa iktar ċar biex ikun jista’ jsir bejgħ bejn l-intermedjarji 
rreġistrati fi ħdan is-suq uniku, u dawk barra s-suq intern.  L-għan huwa li tkun ipprovduta 
ċarezza legali, u b’hekk jiġi evitat dubbju żejjed.

                                               
1 Studju dwar l-impatt tar-reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Medjazzjoni fl-Assigurazzjoni (ETD/2007/IM/B2/51) 

rapport finali;
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/imd_final_en.pdf

2 Document ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni: Valutazzjoni tal-Impatt li takkumpanja –dokument Direttiva 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Medjazzjoni fl-Assigurazzjoni

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703-impact-assessment_en.pdf
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- L-ambitu tad-direttiva ġie estiż sabiex il-websajts tat-tqabbil tal-prezzijiet għandhom 
dmirijiet miżjuda, biex jiġu konformi mal-intermedjarji bbażati f’uffiċċji.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jitlob lill-Kumitat għall-Ekonomija u 
l-Affarijiet Monetarji, bħala l-kumitat risponsabbli, sabiex jinkludi l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun li jkun il-prodott li tkun qed tixtri, għandu jkun hemm stabbilita sistema ta’ żvelar 
sempliċi u simili għal kull tip ta’ prodott.
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Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Biex jiġu evitati każijiet ta’ bejgħ ħażin, il-
bejgħ ta' prodotti tal-assigurazzjoni għandu 
jiġi akkumpanjat minn konsulenza ġenwina 
u professjonali, jekk tkun meħtieġa.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Din id-Direttiva għandha tispeċifika l-
obbligi minimi li l-impriżi tal-
assigurazzjoni u l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni għandu jkollhom fil-
provvista ta' tagħrif lill-klijenti. Stat 
Membru jista' f'din iż-żona jżomm jew 
jadotta dispożizzjonijiet aktar stretti li 
jistgħu jiġu mposti fuq intermedjarji ta' 
assigurazzjoni indipendentement mil-post 
tagħhom ta' residenza fejn ikunu qed 
iwettqu l-attivitajiet ta' medjazzjoni fuq it-
territorju tagħhom sakemm 
dispożizzjonijiet aktar stretti bħal dawk 
jikkonformaw mal-liġi tal-Komunità, 
inkluża d-Direttiva 2000/31/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' 
Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali ta' 
servizzi ta' soċjetà ta' informazzjoni, b'mod 
partikolari kummerċ elettroniku, fis-Suq 
Intern (Direttiva dwar kummerċ 
elettroniku)([6]). Stat Membru li jipproponi 
li japplika, u li fil-fatt japplika, 
dispożizzjonijiet li jirregolaw lill-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u l-bejgħ 
tal-prodotti ta’ assigurazzjoni apparti dawk 

(40) Din id-Direttiva għandha tispeċifika l-
obbligi minimi li l-impriżi tal-
assigurazzjoni u l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni għandu jkollhom fil-
provvista ta' tagħrif lill-klijenti. Stat 
Membru jista' f'din iż-żona jżomm jew 
jadotta dispożizzjonijiet aktar stretti li 
jistgħu jiġu mposti fuq intermedjarji ta' 
assigurazzjoni indipendentement mil-post 
tagħhom ta' residenza fejn ikunu qed 
iwettqu l-attivitajiet ta' medjazzjoni fuq it-
territorju tagħhom sakemm 
dispożizzjonijiet aktar stretti bħal dawk 
jikkonformaw mal-liġi tal-Komunità, 
inkluża d-Direttiva 2000/31/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' 
Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali ta' 
servizzi ta' soċjetà ta' informazzjoni, b'mod 
partikolari kummerċ elettroniku, fis-Suq 
Intern (Direttiva dwar kummerċ 
elettroniku)([6]). Stat Membru li jipproponi 
li japplika, u li fil-fatt japplika, 
dispożizzjonijiet li jirregolaw lill-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u l-bejgħ 
tal-prodotti ta’ assigurazzjoni apparti dawk 
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id-dispożizzjonijiet diġà stipulati f'din id-
Direttiva, għandhom jiżguraw li l-piż 
amministrattiv li jitnissel minn dawk id-
dispożizzjonijiet ikun proporzjonali għall-
ħarsien tal-konsumaturi. Fl-interess tal-
ħarsien tal-konsumaturi, u sabiex jiġi evitat 
il-bejgħ ħażin tal-prodotti ta’ 
assigurazzjoni, l-Istati Membri għandu 
jkollhom il-permess li japplikaw, b'mod 
eċċezzjonali, ir-rekwiżiti aktar stretti fuq 
tali intermedjarji tal-assigurazzjoni li 
jwettqu medjazzjoni fl-assigurazzjoni fuq 
bażi anċillari, jekk iqisu li dan ikun 
meħtieġ u proporzjonali.

id-dispożizzjonijiet diġà stipulati f'din id-
Direttiva, għandhom jiżguraw li l-piż 
amministrattiv li jitnissel minn dawk id-
dispożizzjonijiet ikun proporzjonali għall-
ħarsien tal-konsumaturi. Fl-interess tal-
ħarsien tal-konsumaturi, u sabiex jiġi evitat 
il-bejgħ ħażin tal-prodotti ta’ 
assigurazzjoni, l-Istati Membri għandu 
jkollhom il-permess li japplikaw ir-
rekwiżiti aktar stretti fuq tali intermedjarji 
tal-assigurazzjoni li jwettqu medjazzjoni fl-
assigurazzjoni fuq bażi anċillari, jekk iqisu 
li dan ikun meħtieġ u proporzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu japplikaw regoli iktar stretti fejn iqisu li hu meħtieġ, 
minħabba s-suq Ewropew tal-assigurazzjoni li hu strutturat b’mod eteroġenu.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun ċara li dan il-paragrafu japplika għall-websajts li jqabblu l-assigurazzjoni.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mad-definizzjoni użata f’CARP u MiFID.  Dan għandu wkoll joħloq differenza 
bejn x’inhi informazzjoni u x’inhi konsulenza.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

19. "prattika ta’ abbinar" tfisser l-offerta 
ta’:

- żewġ servizzi jew prodotti tal-
assigurazzjoni jew iktar f’pakkett fejn 
dawn is-servizzi jew prodotti tal-
assigurazzjoni mhumiex disponibbli 
b’mod separat għall-konsumatur;
- servizz wieħed jew iktar ma' servizz jew 
prodott tal-assigurazzjoni f'pakkett, fejn 
dan is-servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni ma jkunx disponibbli 
b'mod separat għall-konsumatur;

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

20. "prattika ta’ gruppar" tfisser l-offerta 
ta’ 

- żewġ servizzi jew prodotti ta’ 
assigurazzjoni jew iktar f’pakkett fejn 
dawn is-servizzi jew prodotti ta’ 
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assigurazzjoni jkunu disponibbli wkoll 
għall-konsumatur separatament;
- servizz wieħed jew iktar ma' servizz jew 
prodott tal-assigurazzjoni f'pakkett, fejn 
dan is-servizz jew prodott tal-
assigurazzjoni jkun disponibbli wkoll 
b'mod separat għall-konsumatur, iżda 
mhux neċessarjament bl-istess termini u 
kundizzjonijiet bħal meta jiġi offrut fi 
gruppar mas-servizzi anċillari.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-intermedjarji li jkunu soġġetti għall-
paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom ikunu soġġetti għad-
dispożizzjonijiet tal-Kapitoli I, III, IV, V, 
VIII, IX u tal-Artikoli 15 u 16 ta' din id-
Direttiva.

4. L-intermedjarji li jkunu soġġetti għall-
paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu 
għandhom ikunu soġġetti għad-
dispożizzjonijiet tal-Kapitoli I, III, IV, V, 
VI, VIII, IX u tal-Artikoli 15 u 16 ta' din 
id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunflitt tal-interess u d-dispożizzjonijiet tal-informazzjoni għandhom ikunu applikati wkoll 
għall-bejgħ anċillari.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Bl-eċċezzjoni tal-paragrafi 2, 3 u 4, l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni li huma 
rreġistrati taħt l-IMDI oriġinali 
għandhom jibqgħu rreġistrati skont din 
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id-direttiva ta’ riformulazzjoni,

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-intermedjarji tal-assigurazzjoni rreġistrati taħt l-IMD I m’għandhomx ikollhom jerġgħu 
jirreġistraw taħt l-IMD II.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 - paragrafu 1 - subparagrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-taħriġ tal-intermedjarji jew l-impjegati 
tal-impriżi tal-assigurazzjoni u l-kontroll 
u l-valutazzjoni tal-għarfien u l-ħiliet 
tagħhom se jitwettaq minn entità 
miftiehma mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali u indipendentement mill-
impriżi tal-assigurazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

People in contact with consumers and the management structure have the necessary skills 
and expertise to perform their tasks and comply with their duties adequately and in 
compliance with the Directive.

However, doubts have been raised on the training quality when organised by the insurance 
undertaking without any external assessment. The training should better be organized by a 
body not directly or indirectly dependent from insurance undertakings. Such training is 
mainly sales-oriented and not on compliance with legislation as regards the obligation to act 
honestly, fairly and professionally in accordance with the best interest of its customers like 
provided by Article 15.1.  If training is organized by an insurance undertaking or an 
intermediation firm, Member States should set up an independent assessment of the training 
programmes and the intermediary’s knowledge and skills.
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Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-passi li wieħed jista' jistenna b'mod 
raġonevoli li jittieħdu mill-intermedjarji u 
l-intermedjarji tal-assigurazzjoni sabiex 
jaġġornaw l-għarfien u l-kapaċità 
tagħhom, permezz ta’ żvilupp 
professjonali, bil-għan li jżommu livell 
xieraq ta’ prestazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ta’ taħriġ huma ewlenin fl-iżgurar ta’ livell għoli ta’ professjonalità u l-ħarsien 
tal-konsumatur.  Iżda huma kunċetti essenzjali tal-qafas u għalhekk m’għandhomx jiġu 
stabbiliti fl-atti delegati.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 - paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Is-setgħat imsemmija fil-paragrafu 3 
għandhom jiġu eżerċitati skont il-liġijiet 
nazzjonali u għandhom mill-inqas 
jinkludu d-drittijiet li:
(a) ikollhom aċċess għal kull dokument, 
f’kull għamla, li jkun rilevanti għat-
twettiq tad-dmirijiet superviżorji tagħhom 
u li jirċievu kopja tiegħu;
(b) jitolbu informazzjoni mingħand kull 
persuna u jekk meħtieġ isejħu u 
jinterrogaw persuna bil-għan li jiksbu 
informazzjoni;
(c) iwettqu spezzjonijiet fuq il-post;
(d) iwettqu xiri misterjuż (‘mystery 
shopping’); 
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(e) jitolbu projbizzjoni temporanja tal-
attivitajiet professjonali;
(f) jirrikjedu li l-impriżi tal-assigurazzjoni 
jipprovdu informazzjoni;
(g) jirreferu kwistjonijiet għall-
prosekuzzjoni kriminali;
(h) jippermettu lill-awdituri jew lill-esperti 
jwettqu verifiki jew investigazzjonijiet; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-setgħat tal-awtoritajiet kompetenti għandhom jiġu deskritti aħjar sabiex ikun żgurat li l-
awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri kollha jkollhom is-setgħat meħtieġa biex iwettqu 
dmirijiethom stipulati fid-direttiva.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 - paragrafu 1 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) il-proċedura tirriżulta f'deċiżjonijiet li
huma vinkolanti għall-impriża tal-
assigurazzjoni jew l-intermedjarju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’xi Stati Membri, deċiżjonijiet huma vinkolanti għall-industrija.  Din l-emenda tipproteġi 
kontra pass lura għall-konsumaturi f’dawk il-pajjiżi.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi u l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jużaw 

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
impriżi u l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jużaw 
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is-servizzi ta' medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
u fir-riassigurazzjoni biss ta' intermedjarji 
tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jew 
tal-persuni msemmija fl-Artikolu 1(2) jew 
tal-persuni li jkunu ssodisfaw il-proċedura 
ta' dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 .

is-servizzi ta' medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
u fir-riassigurazzjoni biss ta' intermedjarji 
tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jew 
tal-persuni msemmija fl-Artikolu 1(2) jew 
tal-persuni li jkunu ssodisfaw il-proċedura 
ta' dikjarazzjoni msemmija fl-Artikolu 4 . 
Jekk il-liġi nazzjonali tipprovdi hekk, 
meta l-intermedjarji tal-assigurazzjoni jew 
ir-riassigurazzjoni bbażati fl-Unjoni 
Ewropea jużaw is-servizzi ta’ 
intermedjarji tal-assigurazzjoni jew ir-
riassigurazzjoni barra l-Unjoni Ewropea, 
mhuwiex meħtieġ li l-intermedjarju jew l-
impriża bbażati barra l-Unjoni jkunu 
rreġistrati fi ħdan l-Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ambitu ġeografiku sar iktar ċar biex jiġi żgurat li l-intermedjarji rreġistrati fi ħdan l-UE 
jibqgħu jaħdmu ma’ dawk barra l-UE.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 - paragrafu 1 - punt c - punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumaturi għandhom ikunu infurmati sew dwar il-konsulenza li qed jingħataw.
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Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 - paragrafu 1 - punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(g) il-kummissjonijiet ibbażati fuq l-ilħuq 
ta' miri jew livelli miftehmin mnn qabel, 
b'rabta man-negozju mwettaq mill-
intermedjarju ma' assiguratur

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm kunflitt ta’ interess dirett bejn il-miri jew il-limiti tal-bejgħ ta’ prodotti, u li wieħed 
jaġixxi favur l-aqwa interess tal-konsumatur.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur m’għandux ikun mistenni li jitlob l-informazzjoni; din għandha tingħata lilu.
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Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 - paragrafu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur m’għandux ikun mistenni li jitlob l-informazzjoni; din għandha tingħata lilu.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Bl-eċċezzjoni ta’ każijiet fejn ikun 
hemm żvelar sħiħ ta’ ħlasijiet diretti mill-
kont li jsiru regolarment kull xahar għall-
istess somma eżatta, inkluż in-numru ta' 
xhur ta' ħlas dirett mill-kont qabel ma jiġi 
ffirmat il-kuntratt, jekk isiru ħlasijiet mill-
klijent fil-qafas tal-kuntratt tal-
assigurazzjoni wara li dan ikun ġie 
konkluż, l-impriża jew intermedjarju tal-
assigurazzjoni għandhom ukoll iwettqu l-
iżvelar, skont dan l-Artikolu, għal kull 
wieħed minn dawn il-ħlasijiet 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal ħlasijiet regolari diretti mill-kont li jsir ftehim dwarhom f’kuntratt, fejn il-konsumatur 
ikun ġie infurmat sew dwar dawn il-ħlasijiet diretti mill-kont, hu piż inġust fuq l-impriżi jew l-
intermedjarji tal-assigurazzjoni li jikkomunikaw mal-konsumatur kull darba li jsir ħlas mill-
kont.
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Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu evitati każijiet fejn kuntratti ta’ fornitur tal-assigurazzjoni wieħed biss jiġi meqjusa 
u offruti, għandhom jiġu analizzati kuntratti minn iktar minn fornitur wieħed.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni lingwistika.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fil-każ ta' bejgħ bit-telefon, l-
informazzjoni minn qabel mogħtija lill-
klijent għandha tkun skont ir-regoli tal-
Unjoni applikabbli għall-
kummerċjalizzazzjoni minn distanza ta' 
servizzi finanzjarji lill-konsumatur. Barra 
minn hekk, l-informazzjoni għandha tiġi 
pprovduta lill-klijent skont il-paragrafu 
1 jew 2 minnufih wara l-konklużjoni tal-
kuntratt ta' assigurazzjoni.

7. Fil-każ ta' bejgħ bit-telefon, l-
informazzjoni minn qabel mogħtija lill-
klijent għandha tkun skont ir-regoli tal-
Unjoni applikabbli għall-
kummerċjalizzazzjoni minn distanza ta' 
servizzi finanzjarji lill-konsumatur. Barra 
minn hekk, wara li jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet tal-paragrafu 4(b), l-
informazzjoni għandha tiġi pprovduta lill-
klijent skont il-paragrafu 1 jew 2 minnufih 
wara l-konklużjoni tal-kuntratt ta' 
assigurazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu ġust li l-klijent jintalab jekk jippreferix mezzi elettroniċi jew bil-miktub iktar minn bejjiegħ 
fuq it-telefon li jieħu d-deċiżjoni għall-klijent.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
l-intermedjarji u l-impriżi tal-
assigurazzjoni jieħdu l-passi kollha xierqa 
sabiex jidentifikaw kunflitti ta’ interess 
bejniethom, inklużi l-maniġers, l-impjegati 
u l-intermedjarji abbinati tal-
assigurazzjoni, jew kwalunkwe persuna 

1. L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li 
l-intermedjarji u l-impriżi tal-
assigurazzjoni jieħdu l-passi kollha xierqa 
sabiex jidentifikaw, jimmitigaw, jevitaw u 
jwaqqfu kunflitti ta’ interess bejniethom, 
inklużi l-maniġers, l-impjegati u l-
intermedjarji abbinati tal-assigurazzjoni, 
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marbuta direttament jew indirettament 
magħhom bil-kontroll, u l-klijenti 
tagħhom, jew bejn klijent u ieħor, li 
jinqalgħu fit-twettiq tal-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni.

jew kwalunkwe persuna marbuta 
direttament jew indirettament magħhom 
bil-kontroll, u l-klijenti tagħhom, jew bejn 
klijent u ieħor, li jinqalgħu fit-twettiq tal-
medjazzjoni fl-assigurazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hu ġust li l-klijent jintalab jekk jippreferix mezzi elettroniċi jew bil-miktub iktar minn bejjiegħ 
fuq it-telefon li jieħu d-deċiżjoni għall-klijent.

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 - paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) prodotti ta’ assigurazzjoni u strateġiji 
proposti ta’ investiment. Dan għandu 
jinkludi gwida xierqa u twissijiet dwar ir-
riskji assoċjati mal-investimenti f’dawk il-
prodotti jew f'dak li jirrigwarda strateġiji 
partikulari ta’ investiment inkluż ir-riskju 
li jista’ ma jkunx hemm dħul fuq, jew 
jista’ jkun hemm telf tal-investiment 
inizjali; kif ukoll

Or. en

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-kostijiet u l-imposti assoċjati. (c) il-kostijiet u l-imposti assoċjati. Fejn 
jitħallsu imposti fuq iktar minn okkażjoni 
waħda, u dawn ivarjaw fl-ammont, 
għandha tiġi pprovduta stima tal-kost, 
inkluż meta imposti bħal dawn jistgħu 
jkunu mistennija.
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Or. en

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 24 - paragrafu 6 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Or. en


