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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Scăderea încrederii consumatorilor ca urmare a crizei financiare depășește sectorul bancar de 
retail, afectând vânzarea produselor de asigurări.  Intermediarii de asigurări sunt actori 
importanți ai acestui sector, deținători ai unei expertize de care consumatorii depind. Această 
dependență prezintă și riscuri, identificându-se o sumă de deficiențe pe care prezenta revizuire 
vizează să le remedieze. Prima directivă privind intermedierea de asigurări (IMD I) a stabilit 
un nivel de protecție a consumatorilor și a clarificat responsabilitățile statelor membre în 
asigurarea unui înalt nivel de profesionalism și competență în rândul intermediarilor de 
asigurări.  Între timp, în perioada în care Parlamentul se apleca asupra directivei Solvabilitate 
II, s-au semnalat posibile eșecuri ale pieței în materie de intermediere de asigurări și 
Parlamentul a solicitat revizuirea IMD I. Pentru a ajuta la revizuirea, PWC a realizat un 
studiu1, și a fost comandată o evaluare a impactului2.

Propunerea de reformare prezentată de Comisie reprezintă un bun început.  Produsele de 
asigurări sunt extrem de complicate pentru consumatorii care nu au un contact frecvent cu 
acestea.  Asigurările joacă un rol important în perioadele în care consumatorii sunt extrem de 
vulnerabili și în nevoie, fiind necesar ca intermediarii să urmeze reguli clare și corecte.  Prin 
urmare, revine legiuitorilor europeni să se asigure că sunt remediate deficiențele IMD I și cele 
derivate din criza financiară globală.

De aceea, în prezentul proiect de aviz, doresc să atrag atenția Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare asupra următoarelor domenii:

- Legarea și gruparea au fost clarificate pentru ca produsele preferate de consumatorii 
europeni să fie protejate în mod explicit, urmând ca practicile greșite de vânzare să fie 
eliminate.  Vânzările legate nu mai sunt permise, întrucât s-a abuzat de acestea în trecut, iar 
beneficiile pentru consumatori nu sunt suficiente pentru a justifica riscul. 

- Reglementările în materie de remunerație au fost reformate astfel încât motivația principală 
a intermediarului să fie întotdeauna interesul consumatorului.  Pragurile la solicitările de 
daune și obiectivele de vânzări la anumite contracte nu vor mai constitui un factor pe care 
consumatorii să-l ia în considerare.  Obligația de informare va reveni intermediarului din 
proprie inițiativă, nu doar la cererea consumatorului.

- Domeniul geografic de aplicare este mai clar, pentru a permite vânzările între intermediarii 
înregistrați pe piața internă, dar și în afara pieței interne.  Obiectivul este de a asigura 
claritatea juridică, evitându-se confuziile inutile.

- Domeniul de aplicare al directivei a fost extins, astfel încât site-urile de internet care oferă 
comparații de preț să aibă obligații mai consistente, similar cu intermediarii cu sedii efective.

                                               
1 Studiu de impact al revizuirii Directivei privind intermedierea de asigurări (ETC/2007/IM/B2/51) raport final; 
 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/imd_final_en.pdf
2 Documentul de lucru al personalului Comisiei privind evaluarea de impact asociată directivei Parlamentului 

European și Consiliului privind intermedierea de asigurări
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703-impact-assessment_en.pdf
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AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

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.

(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, se aplică 
aceleași reguli.

Or. en

Justificare

Indiferent de produsul cumpărat, ar trebui să existe un sistem simplu, asemănător de 
informare pentru toate tipurile de produse.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a evita cazurile de vânzări 
inadecvate, dacă este necesar, vânzarea de 

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

produse de asigurare este însoțită de 
consultanță onestă și oferită cu 
profesionalism.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Justificare

Statele membre ar trebui împuternicite să aplice cerințe mai stricte dacă consideră necesar, 
ținând cont de structura eterogenă a pieței europene a asigurărilor.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 2 –  punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. „intermediere de asigurări” înseamnă 
orice activitate care constă în consultanță 
sau propunerea unor contracte de asigurare 
sau în desfășurarea altor acțiuni 
pregătitoare în vederea finalizării unor 
astfel de contracte, în încheierea unor astfel 
de contracte sau în asistență la gestionarea 
sau derularea unor astfel de contracte, în 
special în cazul unei solicitări de daune , 
precum și activitatea de gestionare, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune și 
activitatea de compensare a daunelor , 
inclusiv site-urile de internet ce propun 
comparații de preț. 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.

Or. en

Justificare

Trebuie clarificat că prezentul paragraf se aplică site-urilor de internet ce propun comparații 
de preț în domeniul asigurărilor.
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 2 –  punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Aliniere cu definiția din CARP și MiFID.  De asemenea spre a diferenția ce anume constituie 
informare și ce anume constituie recomandare.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 2 – 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 în 
cazul căreia suma de plată se bazează pe 
atingerea oricăror ținte convenite în 
materie de activități ale intermediarului
respectivului asigurător;

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 2 –  punctul 19

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.

19. practică de legare” înseamnă oferirea: 

- unuia sau mai multor servicii sau 
produse asigurare în cadrul unui pachet, 
atunci când produsele sau serviciile de 
asigurare nu sunt puse la dispoziția 
clientului separat;
- unuia sau mai multor servicii 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.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 2 –  punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

20. „practică de grupare” înseamnă 
oferirea: 

- unuia sau mai multor servicii sau 
produse asigurare în cadrul unui pachet, 
atunci când produsele sau serviciile de 
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asigurare sunt puse la dispoziția clientului 
și separat;
- unuia sau mai multor servicii 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.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

4. Intermediarii care fac obiectul 
dispozițiilor de la prezentul articol 
alineatele (1) și (2) fac obiectul 
dispozițiilor din capitolele I, III, IV, V, VI,
VIII, IX și de la articolele 15 și 16 din 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Cerințele privind conflictele de interese și furnizarea de informații ar trebui să se aplice și 
vânzărilor de produse auxiliare.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prin derogare de la alineatele 2, 3 și 
4, intermediarii de asigurări care sunt 
înregistrați în temeiul directivei originale 
IMD I rămân înregistrați și în temeiul 
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prezentei directive reformate;

Or. en

Justificare

Intermediarii de asigurări înregistrați în temeiul directivei IMD I nu ar trebui să se 
reînregistreze în temeiul IMD II.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formarea profesională a intermediarilor 
sau a angajaților întreprinderilor de 
asigurări și verificarea și evaluarea 
cunoștințelor și aptitudinilor acestora vor 
fi realizate de un organism certificat de 
autoritățile naționale competente și în 
mod independent față de întreprinderile 
de asigurări.

Or. en

Justificare

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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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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

Cerințele de formare profesională sunt esențiale pentru asigurarea unui nivel înalt de 
profesionalism și de protecție a consumatorului.  Însă acestea sunt elemente esențiale ale 
cadrului juridic și, prin urmare, nu ar trebui stabilite în acte delegate.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Competențele menționate la alineatul 
(3) sunt exercitate în conformitate cu 
dreptul intern și cuprind cel puțin 
următoarele drepturi:
(a) de a avea acces la orice document care 
ar fi pertinent pentru executarea 
sarcinilor de supraveghere, oricare ar fi 
forma lui, și de a primi o copie a acestuia;
(b) de a solicita informații de la orice 
persoană și, în cazul în care este necesar, 
de a convoca și audia orice persoană 
pentru a obține informații;
(c) de a proceda la inspecții la fața 
locului;
(d) să efectueze evaluări prin metoda 
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clientului misterios; 
(e) de a solicita interzicerea temporară a 
exercitării activității profesionale;
(f) de a solicita informații din partea 
întreprinderilor de asigurări;
(g) de a transmite un caz în vederea 
urmăririi penale;
(h) de a autoriza auditorii sau experții să 
efectueze verificări sau investigații. 

Or. en

Justificare

Atribuțiile autorităților competente ar trebui mai bine descrise pentru a asigura că toate 
autoritățile competente din toate statele membre au atribuțiile necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor impuse de prezenta directivă.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) procedura duce la decizii obligatorii
pentru întreprinderea de asigurări sau 
pentru intermediar;

Or. en

Justificare

În anumite state membre deciziile sunt obligatorii pentru sectorul asigurărilor.  Prezentul 
amendament previne un eventual regres în defavoarea consumatorilor în respectivele state 
membre.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre veghează ca întreprinderile Statele membre veghează ca întreprinderile 
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de asigurare și de reasigurare și 
intermediarii să recurgă numai la serviciile 
de intermediere de asigurări și de 
reasigurări prestate de intermediarii de 
asigurări și de reasigurări înregistrați , de 
persoanele prevăzute la articolul 1 alineatul 
(2) sau de persoanele care au încheiat 
procedura de declarare menționată la 
articolul 4 .

de asigurare și de reasigurare și 
intermediarii să recurgă numai la serviciile 
de intermediere de asigurări și de 
reasigurări prestate de intermediarii de 
asigurări și de reasigurări înregistrați , de 
persoanele prevăzute la articolul 1 alineatul 
(2) sau de persoanele care au încheiat 
procedura de declarare menționată la 
articolul 4 . Dacă dreptul intern prevede 
astfel, atunci când intermediarii de 
asigurări și de reasigurări stabiliți în 
Uniunea Europeană recurg la serviciile 
unor omologi din afara Uniunii, nu este 
necesar ca aceștia din urmă să fie 
înregistrați într-un stat membru.

Or. en

Justificare

Domeniul geografic de aplicare a fost clarificat pentru a asigura că intermediarii înregistrați 
în Uniune pot colabora în continuare cu cei din afara UE:

Amendamentul 16

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

Consumatorii trebuie să fie bine informați cu privire la consultanța primită.
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Amendamentul 17

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.

(g) se interzic comisioanele bazate pe 
atingerea obiectivelor sau pragurilor 
convenite referitoare la contractele aduse 
de intermediar unui asigurător.

Or. en

Justificare

Există un conflict de interese direct între obiective sau praguri convenite la vânzarea de 
produse și acționarea în interesul consumatorului.

Amendamentul 18

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:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informează clientul despre valoarea sau, 
în cazul în care valoarea exactă nu poate fi 
prezentată, baza de calcul a onorariului, 
comisionului sau combinației dintre ele, 
dacă clientul solicită acest lucru. 

(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.

Or. en

Justificare

Consumatorul nu ar trebui să solicite informații; acestea ar trebui să-i fie oferite.

Amendamentul 20

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.

(4) Cu excepția cazurilor în care a fost 
comunicată o plată directă lunară de 
aceeași valoare, inclusiv numărul de luni 
în care aceasta va fi efectuată anterior 
semnării contractului, 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. 

Or. en

Justificare

Referitor la plățile directe periodice ce au fost convenite în contract, în cazul în care 
consumatorul a fost bine informat cu privire la astfel de plăți directe, este o povară inutilă 
pentru întreprinderile de asigurări sau pentru intermediari să comunice consumatorului 
fiecare plată efectuată.
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Amendamentul 21

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 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
important și suficient de mare de contracte 
de asigurare disponibile pe piață și oferite 
de un număr important și suficient de 
mare de asigurători, pentru a-i putea 
recomanda, potrivit unor criterii 
profesionale, contractul de asigurare care 
ar răspunde cel mai bine nevoilor 
clientului.

Or. en

Justificare

Pentru evitarea cazurilor în care doar contractele unui singur asigurător ar fi analizate și 
sugerate, ar trebui prevăzut ca mai multe contracte să fie analizate.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)
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asigurare și de tipul de client.

Or. en

Justificare

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul vânzării prin telefon, 
informațiile furnizate în prealabil clientului 
trebuie să fie în conformitate cu 
normele UE aplicabile comercializării la 
distanță a serviciilor financiare pentru 
consumatori. În plus, informațiile sunt 
furnizate clientului în conformitate cu 
alineatul (1) sau (2) imediat după 
încheierea contractului de asigurare.

(7) În cazul vânzării prin telefon, 
informațiile furnizate în prealabil clientului 
trebuie să fie în conformitate cu 
normele UE aplicabile comercializării la 
distanță a serviciilor financiare pentru 
consumatori. În plus, cu respectarea 
condițiilor de la alineatul 4 litera (b), 
informațiile sunt furnizate clientului în 
conformitate cu alineatul (1) sau (2) 
imediat după încheierea contractului de 
asigurare.

Or. en

Justificare

Este corect ca clientul să fie consultat dacă dorește informații pe suport de hârtie sau 
electronic, iar nu ca un agent de vânzări prin telefon să ia această decizie în numele 
clientului.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită ca intermediarii 
de asigurări și întreprinderile de asigurare 
să ia toate măsurile necesare pentru 
identificarea conflictelor de interese dintre 
ei, inclusiv managerii și angajații lor, 

(1) Statele membre solicită ca intermediarii 
de asigurări și întreprinderile de asigurare 
să ia toate măsurile necesare pentru 
identificarea, combaterea, evitarea și 
eliminarea conflictelor de interese dintre 
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intermediarii de asigurări legați sau orice 
altă persoană legată în mod direct sau 
indirect de ei printr-o relație de control și 
clienții lor, sau dintre un client și altul, care 
apar în cursul desfășurării activităților de 
intermediere de asigurări.

ei, inclusiv managerii și angajații lor, 
intermediarii de asigurări legați sau orice 
altă persoană legată în mod direct sau 
indirect de ei printr-o relație de control și 
clienții lor, sau dintre un client și altul, care 
apar în cursul desfășurării activităților de 
intermediere de asigurări.

Or. en

Justificare

Este corect ca clientul să fie consultat dacă dorește informații pe suport de hârtie sau 
electronic, iar nu ca întreprinderea de asigurări să ia această decizie în numele clientului.

Amendamentul 25

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; precum și

(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, inclusiv riscul de a nu 
avea profit sau chiar de a înregistra 
pierderi la investiția inițială; precum și

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) costurile și cheltuielile aferente. (c) costurile și cheltuielile aferente. Dacă 
cheltuielile sunt efectuate de mai multe 
ori și în sume variate, se va realiza o 
estimare de costuri, inclusiv a 
momentului în care acestea intervin.
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Or. en

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6 – paragraful 1

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:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en


