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EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport 
tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Billi l-objettiv ewlieni u s-suġġett ta’ 
din il-proposta huwa li jiġu armonizzati d-
dispożizzjonijiet nazzjonali dwar l-oqsma 
msemmija, il-proposta għandha tissejjes 
fuq l-Artikoli 53(1) u 63 tat-TFUE. Il-
forma ta’ Direttiva hija xierqa, sabiex 
tippermetti li d-dispożizzjonijiet 
implimentattivi fl-oqsma koperti minn din 
id-Direttiva, fejn meħtieġ, ikunu jistgħu 
jiġu aġġustati għal kwalunkwe sitwazzjoni 
speċifika li jkun hemm fis-suq u fis-
sistema legali partikulari ta’ kull Stat 
Membru. Din id-Direttiva għandu jkollha 
fil-mira wkoll il-koordinazzjoni tar-regoli 
nazzjonali li jikkonċernaw l-aċċess għall-
attività tal-medjazzjoni fl-assigurazzjoni u 
fir-riassigurazzjoni, inkluża l-ġestjoni 
professjonali tal-pretensjonijiet u tal-
istimar tad-danni, u għaldaqstant, din id-
Direttiva tissejjes fuq l-Artikolu 53(1) tat-
Trattat. Barra minn hekk, billi dan huwa 
settur li joffri servizzi mal-Unjoni kollha, 
din id-Direttiva tissejjes ukoll fuq l-
Artikolu 62 tat-Trattat.

(2) Billi l-objettiv ewlieni u s-suġġett ta’ 
din il-proposta huwa li jiġu armonizzati d-
dispożizzjonijiet nazzjonali dwar l-oqsma 
msemmija, il-proposta għandha tissejjes 
fuq l-Artikoli 53(1) u 63 tat-TFUE. Il-
forma ta’ Direttiva hija xierqa, sabiex 
tippermetti li d-dispożizzjonijiet 
implimentattivi fl-oqsma koperti minn din 
id-Direttiva, fejn meħtieġ, ikunu jistgħu 
jiġu aġġustati għal kwalunkwe sitwazzjoni 
speċifika li jkun hemm fis-suq u fis-
sistema legali partikulari ta’ kull Stat 
Membru. Din id-Direttiva għandu jkollha 
fil-mira wkoll il-koordinazzjoni tar-regoli 
nazzjonali li jikkonċernaw l-aċċess għall-
attività tal-medjazzjoni fl-assigurazzjoni u 
fir-riassigurazzjoni, u għaldaqstant, din id-
Direttiva tissejjes fuq l-Artikolu 53(1) tat-
Trattat. Barra minn hekk, billi dan huwa 
settur li joffri servizzi mal-Unjoni kollha, 
din id-Direttiva tissejjes ukoll fuq l-
Artikolu 62 tat-Trattat.

Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Sabiex jiġi ggarantit li japplika l-istess imħassar
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livell ta’ protezzjoni irrispettivament mill-
mezz li bih il-konsumaturi jixtru prodott 
tal-assigurazzjoni, sew direttament minn 
impriża tal-assigurazzjoni sew 
indirettament minn intermedjarju, il-
kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 
għandu jkopri mhux biss l-impriżi tal-
assigurazzjoni, iżda wkoll parteċipanti 
oħra fis-suq li jbigħu prodotti tal-
assigurazzjoni fuq bażi anċillari (eż. l-
aġenti tal-ivvjaġġar u l-kumpaniji tal-kiri 
tal-karozzi, fornituri ta' merkanzija li ma 
jilħqux il-kundizzjonijiet għall-eżenżjoni).

Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
persuni li l-attività tagħhom tikkonsisti f'li 
jagħtu assistenza (ikunx f'isem klijent jew 
f'isem impriża tal-assigurazzjoni) fil-
ġestjoni u fl-eżekuzzjoni ta’ kuntratt tal-
assigurazzjoni jew riassigurazzjoni, 
inkluża l-ġestjoni professjonali tal-
pretensjonijiet, jew tal-istimar tad-danni, 
jew tal-apprezzament esperta tat-talbiet.

(7) Din id-Direttiva għandha tapplika għal 
persuni li l-attività tagħhom tikkonsisti f'li 
jagħtu assistenza (ikunx f'isem klijent jew 
f'isem impriża tal-assigurazzjoni) fil-
ġestjoni u fl-eżekuzzjoni ta’ kuntratt tal-
assigurazzjoni jew riassigurazzjoni.

Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika 
għal persuni b'attività professjonali oħra, 
bħal esperti tat-taxxa jew kontabilisti , li 
jipprovdu konsulenza dwar il-kopertura ta' 
asigurazzjoni fuq bażi inċidentali fl-avvanz 
ta' dik l-attività l-oħra professjonali, lanqas 
ma għandha tapplika sempliċement għall-
provvista ta' informazzjoni ta' natura 
ġenerali dwar prodotti ta' assigurazzjoni, 

(12) Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika 
għal persuni b'attività professjonali oħra, 
bħal esperti tat-taxxa jew accountants, li 
jipprovdu konsulenza dwar il-kopertura ta' 
asigurazzjoni fuq bażi inċidentali fl-avvanz 
ta' dik l-attività l-oħra professjonali, lanqas 
ma għandha tapplika sempliċement għall-
provista ta' informazzjoni ta' natura 
ġenerali dwar prodotti ta' assigurazzjoni, 
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sakemm l-għan ta' dik l-attività ma jkunx li 
jgħin lill-klijent jikkonkludi jew iwettaq 
kuntratt ta' assigurazzjoni jew 
riassigurazzjoni.

sakemm l-għan ta' dik l-attività ma jkunx li 
jgħin lill-klijent jikkonkludi jew iwettaq 
kuntratt ta' assigurazzjoni jew 
riassigurazzjoni, lanqas l-immaniġġar 
professjonali ta' pretensjonijiet għal 
impriża ta' assigurazzjoni jew 
riassigurazzjoni, u lanqas aġġustament 
tat-telf u stima esperta ta' pretensjonijiet.

Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) L-Istati Membri m'għandhomx 
japplikaw ir-rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni 
għal intermedjarji tal-assigurazzjoni li 
jwettqu medjazzjoni fl-assigurazzjoni 
b'rabta ma' ċerti tipi ta’ kuntratt tal-
assigurazzjoni fuq bażi anċillari, jew 
b'rabta mal-ġestjoni professjonali tal-
pretensjonijiet, tal-istimar tad-danni jew 
tal-apprezzament espert tal-
pretensjonijiet, dejjem jekk l-istess 
intermedjarji jikkonformaw mar-rekwiżiti 
ta' din id-Direttiva f'dak li jirrigwarda l-
għarfien, il-kapaċità u r-reputazzjoni 
tajba tagħhom, kif ukoll mar-rekwiżiti 
applikabbli tat-tagħrif u tal-kondotta 
kummerċjali, u dejjem jekk dikjarazzjoni 
tal-attivitajiet tagħhom tkun tressqet lill-
awtorità kompetenti.

imħassar

Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Huwa importanti li jiġi ggarantit livell 
għoli ta’ professjonaliżmu u kompetenza 
fost l-intermedjarji ta' assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni, kif ukoll fost l-impjegati 
tal-assiguraturi diretti li jkunu involuti fl-

(22) Huwa importanti li jiġi ggarantit livell 
għoli ta’ professjonaliżmu u kompetenza 
fost l-intermedjarji ta' assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni, kif ukoll fost l-impjegati 
tal-assiguraturi diretti li jkunu involuti fl-
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attivitajiet ta' qabel, matul u wara l-bejgħ 
ta' poloz tal-assigurazzjoni. Għaldaqstant, 
l-għarfien professjonali ta’ intermedjarju,
tal-impjegati ta’ assiguraturi diretti, u tal-
kumpaniji ta’ kiri tal-karozzi u l-aġenziji 
tal-ivvjaġġjar, kif ukoll l-għarfien 
professjonali tal-persuni li jwettqu l-
attivitajiet tal-ġestjoni tat-talbiet, l-istimar 
tad-danni jew l-apprezzament espert tal-
pretensjonijiet, għandhom ilaħħqu mal-
livell ta’ kumplessità ta' dawn l-
attivitajiet. Għandu jiġi żgurat tagħlim 
kontinwu.

attivitajiet ta' qabel, matul u wara l-bejgħ 
ta' poloz tal-assigurazzjoni. Għaldaqstant, 
l-għarfien professjonali ta’ intermedjarju u
tal-impjegati ta’ assiguraturi diretti li 
jippermettulhom li jikkompletaw il-
kompiti tagħhom u jwettqu dmirijiethom 
b’konsegwenza ta’ hekk. Għandu jiġi 
żgurat tagħlim kontinwu.

Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 32
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar



PE504.065v02-00 8/31 AD\930817MT.doc

MT

għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
xierqa u f’waqtha tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(52) Skont l-Artikoli 10 sa 15 tar-
Regolament (UE) Nru 1094/2010 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi 
Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità 
Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet 
tax-Xogħol), il-Kummissjoni għandha 
tadotta l-implementazzjoni ta' standards 
tekniċi kif inhu stipulat fl-Artikolu [31] 
dwar il-proċeduri u l-forom għat-tressiq ta' 
informazzjoni dwar sanzjonijiet. Dawn l-
istandards tekniċi u implimentattivi 
għandhom jiġu abbozzati mill-AEAPX.

Emenda 11
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tippreskrivi r-
regoli dwar il-bidu u t-twettiq tal-
attivitajiet ta' medjazzjoni fl-assigurazzjoni 

1. Din id-Direttiva tippreskrivi r-regoli 
għall-bidu u l-insegwiment ta' l-attivitajiet 
ta' medjazzjoni fl-assigurazzjoni u 
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u r-riassigurazzjoni, inkluża l-ġestjoni 
professjonali tal-pretensjonijiet u tal-
istimar tad-danni, minn persuni naturali 
jew ġuridiċi li huma stabbiliti fi Stat 
Membru jew li jixtiequ jkunu stabbiliti fih .

riassigurazzjoni minn persuni naturali jew 
ġuridiċi li huma stabbiliti fi Stat Membru 
jew li jixtiequ li jkunu stabbiliti 
hemmhekk.

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-attivitajiet ta' ġestjoni professjonali fil-pretensjonijiet u fl-aġġustiamenti tat-
telfiet fil-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva ma hijiex ġustifikata. Dawn l-attivitajiet ma 
jorbtux mal-bejgħ tal-prodotti ta’ assigurazzjoni u ma jistgħux jitqiesu attivitajiet ta’ 
medjazzjoni tal-assigurazzjoni. Barra minn hekk, dawn l-attivitajiet huma diġà 
suffiċjentement koperti mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Emenda 12
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(e) l-assigurazzjoni hija komplimentarja 
għall-prodott jew servizz mogħti minn 
kwalunkwe fornitur, fejn dik l-
assigurazzjoni tkopri:

Ġustifikazzjoni

L-eċċezzjoni għall-assigurazzjonijiet komplementari li jkopru d-danni għall-bagalji jew it-telf 
ta’ bagalji u riskji oħrajn għall-ivvjaġġar riżervat ma’ dak il-fornitur li ġa jkunu jinsabu fl-
IMDI għandhom jinżammu. Tali assigurazzjonijiet huma normalment prodotti sempliċi bi 
premjum baxx u ta’ dwmien qasir. L-inklużjoni ta’ tali assigurazzjonijiet komplementari fil-
kamp ta’ applikabilità tad-direttiva għalhekk ma hijiex neċessarja.

Emenda 13
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt e – punt i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) ir-riskju ta' ħsarat, telf jew ħsara 
f'oġġetti provduti minn dak il-provditur, 
jew
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Ġustifikazzjoni

L-eċċezzjoni għall-assigurazzjonijiet komplementari li jkopru d-danni għall-bagalji jew it-telf
ta’ bagalji u riskji oħrajn għall-ivvjaġġar riżervat ma’ dak il-fornitur li ġa jkunu jinsabu fl-
IMDI għandhom jinżammu. Tali assigurazzjonijiet huma normalment prodotti sempliċi bi 
premjum baxx u ta’ dwmien qasir. L-inklużjoni ta’ tali assigurazzjonijiet komplementari fil-
kamp ta’ applikabilità tad-direttiva għalhekk ma hijiex neċessarja.

Emenda 14
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt e – punt ii (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ii) ħsara fi jew telf ta' bagalji u riskji oħra 
marbuta ma vjaġġar ibbukkjat ma' dak il-
provditur, ukoll jekk l-assigurazzjoni 
tkopri assigurazzjoni fuq il-ħajja jew riskji 
ta' responsabilità, sakemm dik il-
kopertura hija anċillari għall-kopertura 
prinċipali għar-riskji marbuta ma' dak l-
ivvjaġġar;

Ġustifikazzjoni

L-eċċezzjoni għall-assigurazzjonijiet komplementari li jkopru d-danni għall-bagalji jew it-telf 
ta’ bagalji u riskji oħrajn għall-ivvjaġġar riżervat ma’ dak il-fornitur li ġa jkunu jinsabu fl-
IMDI għandhom jinżammu. Tali assigurazzjonijiet huma normalment prodotti sempliċi bi 
premjum baxx u ta’ dwmien qasir. L-inklużjoni ta’ tali assigurazzjonijiet komplementari fil-
kamp ta’ applikabilità tad-direttiva għalhekk ma hijiex neċessarja.

Emenda 15
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3 – subparagrafu 1

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 

3. "medjazzjoni fl-assigurazzjoni" tfisser l-
attivitajiet ta' konsulenza , proposti jew it-
twettiq ta' xogħol ieħor preparatorju għall-
konklużjoni ta' kuntratti ta' assigurazzjoni
jew tal-konklużjoni ta’ tali kuntratti, jew 
għajnuna fl-amministrazzjoni jew 
prestazzjoni ta' dawk il-kuntratti, b'mod 
partikolari fil-każ ta' pretensjoni. Dawn l-
attivitajiet għandhom jitqiesu bħala 
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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. 

medjazzjoni fl-assigurazzjoni, anki jekk 
jitwettqu minn impriża tal-assigurazzjoni 
mingħajr l-intervent ta’ intermedjarju tal-
assigurazzjoni.

Emenda 16
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 3 - subparagrafu 2 – punt a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-ġestjoni tal-pretensjonijiet ta’ 
impriża tal-assigurazzjoni fuq bażi 
professjonali, u l-aġġustament tat-telf u l-
valutazzjoni esperta tal-pretensjonijiet;

Emenda 17
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. "medjazzjoni fir- riassigurazzjoni" 
tfisser l-attivitajiet ta' konsulenza , proposti 
jew twettiq ta' xogħol ieħor preparatorju 
għall-konklużjoni ta' kuntratti ta' 
riassigurazzjoni, tal-konklużjoni ta' dawk 
il-kuntratti, jew l-għajnuna fil-ġestjoni u l-
eżekuzzjoni ta' tali kuntratti, b'mod 
partikolari fil-każ ta' pretensjoni , kif ukoll 
l-attività ta' ġestjoni professjonali tal-
pretensjonijiet u tal-istimar tad-danni. 
Dawn l-attivitajiet għandhom jitqiesu 
medjazzjoni fir-riassigurazzjoni wkoll jekk 
jitkomplew minn impriża tar-
riassugurazzjoni mingħajr l-intervent ta’ 
intermedjarju ta' riassigurazzjoni.

6. "medjazzjoni fir- riassigurazzjoni" 
tfisser l-attivitajiet ta' konsulenza , proposti 
jew twettiq ta' xogħol ieħor preparatorju 
għall-konklużjoni ta' kuntratti ta' 
riassigurazzjoni, jew tal-konklużjoni ta' 
dawk il-kuntratti, jew l-għajnuna fil-
ġestjoni u l-eżekuzzjoni ta' tali kuntratti, 
b'mod partikolari fil-każ ta' pretensjoni. 
Dawn l-attivitajiet għandhom jitqiesu 
medjazzjoni fir-riassigurazzjoni wkoll jekk 
jitkomplew minn impriża tar-
riassugurazzjoni mingħajr l-intervent ta’ 
intermedjarju ta' riassigurazzjoni.

Emenda 18
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 6 - subparagrafu 2 – punt a a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-ġestjoni tal-pretensjonijiet ta’ 
impriża tal-assigurazzjoni fuq bażi 
professjonali, u l-aġġustament tat-telf u l-
valutazzjoni esperta tal-pretensjonijiet;

Emenda 19
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

9. "konsulenza" tfisser l-għoti ta’ 
rakkomandazzjonijiet personali lil klijent 
attwali jew potenzjali f’dak li għandu 
x’jaqsam ma’ prodott tal-assigurazzjoni, li 
tkun imsejsa fuq rakkomandazzjoni 
personali fuq talba tiegħu jew b'inizjattiva 
tal-impriża tal-assigurazzjoni jew tal-
intermedjarju tal-assigurazzjoni

Emenda 20
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Il-kummissjonijiet jistgħu jiġu ġġenerati mhux biss bil-ksib tal-objettivi marbutin man-
negozju magħmul imma wkoll mill-għadd ta’ klejms mill-klijenti tal-intermedjarju. Id-
definizzjoni għandha tinkludi l-elementi kollha li jinfluwenzaw ir-remunerazzjoni. Xi gruppi 
ta’ assigurazzjoni bankarja jikkalkolaw il-kummissjoni abbażi tal-prattiċi ta’ cross-selling: 
eż. kummissjoni fuq ipoteka tkun differenti skont jekk l-assigurazzjoni fuq il-ħajja tkunx 
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inbiegħet lill-istess klijent. Din il-prattika tinkoraġġixxi lill-intermedjarju jbigħ bosta prodotti 
fl-istess waqt, ukoll jekk il-klijent ma jkollux ħtieġa tagħhom jew ikun jista’ jsib offerta aktar 
attraenti band’ oħra.

Emenda 21
Proposta għal direttiva
Artikolu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4 imħassar
Proċedura ta’ dikjarazzjoni għall-

forniment ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni anċillari ġestjoni 

professjonali ta’ pretensjonijiet jew ta’ 
servizzi ta’ stimar tad-danni

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

Ġustifikazzjoni

Bl-esklużjoni tal-attivitajiet ta’ ġestjoni professjonali tal-pretensjonijiet u tal-aġġustament tat-
telf mill-kamp ta’ applikabilità tad-direttiva u l-inklużjoni mill-ġdid tal-eċċezzjoni fl-Artikolu 
1 paragrafu 2 punt e), il-proċedura ta’ dikjarazzjoni tisfa mċaħħda mill-iskop ewlieni tagħha 
u għalhekk għandha titħassar.

Emenda 22
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni , inklużi dawk li jwettqu 
dawn l-attivitajiet fuq bażi anċillari, 
persuni li jwettqu l-attivitajiet tal-ġestjoni 
professjonali tal-pretensjonijiet, l-istimar 
tad-danni jew il-valutazzjoni esperta tal-
pretensjonijiet, u l-membri tal-persunal tal-
impriżi tal-assigurazzjoni li jwettqu 
attivitajiet ta' medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, għandu jkollhom l-għarfien 
u l-kapaċità xierqa, kif stabbilit mill-Istat 
Membru tad-domiċilju tal-
intermedjarju jew tal-impriża, biex iwettqu 
l-kompiti u d-dmirijiet tagħhom b'mod 
adegwat, u juru esperjenza professjonali
xierqa u rilevanti għall-kumplessità tal-
prodotti li jwettqu medjazzjoni għalihom .

1. L-intermedjarji tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni, u l-membri tal-persunal 
tal-impriżi tal-assigurazzjoni li jwettqu 
attivitajiet ta' medjazzjoni fl-
assigurazzjoni, għandu jkollhom l-għarfien 
u l-kapaċità xierqa, kif stabbilit mill-Istat 
Membru tad-domiċilju tal-
intermedjarju jew tal-impriża, biex iwettqu 
l-kompiti u d-dmirijiet tagħhom b'mod 
adegwat.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-intermedjarji u l-membri tal-persunal tal-impriżi tal-assigurazzjoni 
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jkollhom l-għarfien xieraq u l-ħila jikkompletaw il-kompiti tagħhom b’mod xieraq. Ir-rekwiżit 
addizzjonali tad-dimostrazzjoni tal-esperjenza professjonali xierqa għandu, b’danakollu, 
jitneħħa. Inkella, l-aċċess għall-professjoni tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni fis isir 
prattikament impossibbli.

Emenda 23
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

8. L-Istati Membri jispeċifikaw:

Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Għar-rikonoxximent reċiproku tal-
għarfien u l-ħiliet xierqa miksubin mill-
medjaturi tal-assigurazzjoni u tar-
riassigurazzjoni u l-impjegati tal-
kumpaniji ta' assigurazzjoni li jagħmlu 
attivitajiet ta’ medjazzjoni assigurattiva u 
b’mod partikolari l-kwalifiki professjonali 
tagħhom, kwalifika professjonali 
nazzjonali akkreditata fil-livell 3 jew aktar 
skont ir-Rakkomandazzjoni tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
istabbiliment tal-Qafas Ewropew tal-
Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja tat-23 
ta’ April 2008 tintlaqa’ minn Stat 
Membru ospitanti bħala dimostrazzjoni li 
intermedjarju tal-assigurazzjoni jew tar-
riassgurazzjoni jissodisfa r-rekwiżiti tal-
għarfien u l-ħiliet li huma kondizzjoni 
għar-reġistrazzjoni skont it-termini ta' din 
id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Bl-iskop li tkun evitata l-frammentazzjoni tas-suq intern, ir-rekwiżiti minimi dwar l-għarfien u 
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l-ħiliet applikabbli għall-Istati Membri kollha għandhom jitwaqqfu fuq il-bażi tal-Qafas 
Ewropew tal-Kwalifiki.

Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu jew awtoritajiet pubbliċi 
jew korpi rikonoxxuti bil-liġi nazzjonali 
jew minn awtoritajiet pubbliċi 
espressament mogħtija s-setgħa għal dak il-
għan bil-liġi nazzjonali. M'għandhomx 
ikunu impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni.

2. L-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 
għandhom ikunu jew awtoritajiet pubbliċi 
jew korpi rikonoxxuti bil-liġi nazzjonali 
jew minn awtoritajiet pubbliċi 
espressament mogħtija s-setgħa għal dak il-
għan bil-liġi nazzjonali. M'għandhomx 
ikunu impriżi tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni jew assoċjazzjoni li l-
membri tagħhom jinkludu direttament jew 
indirettament l-impriżi tal-assigurazzjoni 
jew tar-reassigurazzjoni jew intermedjarji 
tal-assigurazzjoni jew tar-
reassigurazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-objettiv li tevita l-kunflitt tal-interessi bejn l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u l-awtoritajiet tagħhom ta’ superviżjoni, u b’hekk issaħħaħ il-kwalità tas-
servizz u l-effiċjenza tas-suq.

Emenda 26
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 
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jinterrogaw persuna bil-għan li jiksbu 
informazzjoni;
(c) iwettqu spezzjonijiet fuq il-post;
(d) iwettqu xiri misterjuż (‘mystery 
shopping’);
(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;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-objettiv li tevita l-kunflitt tal-interessi bejn l-intermedjarji tal-
assigurazzjoni u l-awtoritajiet tagħhom ta’ superviżjoni, u b’hekk issaħħaħ il-kwalità tas-
servizz u l-effiċjenza tas-suq.

Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 1 – kliem introduttorju

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw l-
istabbiliment ta' proċeduri ta' lmenti ta' 
rimedju li jkunu xierqa, effikaċi, imparzjali 
u indipendenti, għas-soluzzjoni barra l-
qorti ta' tilwim bejn intermedjarji tal-
assigurazzjoni u konsumaturi, kif ukoll 
bejn impriżi tal-assigurazzjoni u 
konsumaturi, bl-użu tal-korpi eżistenti fejn 
xieraq. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw ukoll li l-impriżi u l-intermedjarji 
kollha tal-assigurazzjoni jieħdu sehem fil-
proċeduri għas-soluzzjoni tat-tilwim barra 
mill-qrati, fejn jintlaħqu l-kundizzjonijiet li 
ġejjin:
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Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i)  jagħti parir abbażi ta’ analiżi ġusta, jew (i) jagħti parir abbażi ta’ analiżi ġusta li 
tqis l-interess tal-klijent, jew

Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt c – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(f) jekk l-intermedjarju jew xi wieħed mill-
impjegati tiegħu hux se jirċievi xi tip ta’ 
tariffa jew kummissjoni, l-ammont jew, 
fejn l-ammont ma jkunx jista’ jingħata 
jew jingħata biss bi sforzi sproporzjonati, 
il-bażi tal-kalkolu tal-pagament jew tal-
kummissjoni jew ta’ taħlita tat-tnejn, jekk 
il-klijent jitlob hekk. Il-klijent jiġi 
mgħarraf dwar jeddu li jitlob dan it-
tagħrif.
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Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-iżvelar eċċessivament iddettaljat jista’ jikkonfondi lill-konsumaturi. L-iżvelar ta’ ammont 
ta’ remunerazzjoni u n-natura u l-bażi tal-kalkolu ta’ remunerazzjoni varjabbli ma 
tikkontribwixxix għall-ħarsien tal-konsumatur.

Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

L-iżvelar eċċessivament iddettaljat jista’ jikkonfondi lill-konsumaturi. L-iżvelar ta’ ammont 
ta’ remunerazzjoni u n-natura u l-bażi tal-kalkolu ta’ remunerazzjoni varjabbli ma 
tikkontribwixxix għall-ħarsien tal-konsumatur.

Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

L-iżvelar eċċessivament iddettaljat jista’ jikkonfondi lill-konsumaturi. L-iżvelar ta’ ammont 
ta’ remunerazzjoni u n-natura u l-bażi tal-kalkolu ta’ remunerazzjoni varjabbli ma 
tikkontribwixxix għall-ħarsien tal-konsumatur.

Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Madankollu, fejn l-informazzjoni 
msemmija fl-Artikoli 16, 17 u 18 tiġi 
pprovduta bl-użu ta' mezz li jservi fit-tul 
għajr il-karta jew permezz ta’ websajt, 
għandha tingħata kopja fuq il-karta lill-
klijent fuq talba tiegħu u mingħajr ħlas.

3. Madankollu, fejn l-informazzjoni 
msemmija fl-Artikoli 16, 17 u 18 tiġi 
pprovduta bl-użu ta' mezz li jservi fit-tul 
għajr il-karta jew permezz ta’ websajt, 
għandha tingħata kopja fuq il-karta lill-
klijent fuq talba tiegħu u mingħajr ħlas. Il-
klijent ikun mgħarraf dwar dan il-jedd 
tiegħu.

Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li t-test tal-IMDII ikun f’allinjament mal-MiFID II, li jirrikjedi li l-azjendi 
jkollhom arranġament organizzattivi u amministrattivi effikaċi maħsubin li jipprevjenu l-
kunflitt ta’ interess.

Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 23 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati, skont l-
Artikolu 33, sabiex tispeċifika:

imħassar

(a) il-passi u l-arranġamenti effettivi 
organizzattivi u amministrattivi li wieħed 
jista' raġonevolment jistenna li jittieħdu 
mill-intermedjarji u l-impriżi tal-
assigurazzjoni sabiex dawn jidentifikaw, 
jipprevjenu, jiġġestixxu u jiżvelaw 
kunflitti ta' interess meta jipprovdu 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni;
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(b) kriterji xierqa biex jiġu stabbiliti t-tipi 
ta’ kunflitt ta’ interess li l-eżistenza 
tagħhom tista’ tkun ta’ ħsara għall-
interessi tal-klijenti jew ta’ klijenti 
potenzjali tal-intermedjarju jew impriża 
tal-investiment.

Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) għandhom jivvalutaw għadd kbir 
biżżejjed ta’ prodotti ta’ assigurazzjoni 
disponibbli fis-suq. Il-prodott ta’ 
assigurazzjoni għandhom ikunu 
diversifikati fir-rigward tat-tip tagħhom u 
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l-emittenti jew il-fornituri tal-prodott, u 
ma għandhomx ikunu limitati għal 
prodott ta’ assigurazzjoni maħruġa jew 
ipprovduti minn entitajiet li jkollhom 
rabtiet mill-qrib mal-intermedjarju jew 
impriża tal-assigurazzjoni; kif ukoll
(b) ma għandhomx jaċċettaw jew jirċievu 
ħlasijiet, kummissjonijiet jew kwalunkwe 
benefiċċju fi flus imħallsa jew ipprovduti 
minn kwalunkwe parti terza jew persuna 
li taġixxi f’isem parti terza b’rabta mal-
provvista tas-servizz lill-klijenti.

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva m'għandhiex tiddiskrimina sistemi speċifiċi ta' remunerazzjoni li jkun 
stabbilixxew ruħhom fis-suq u li jiżguraw kopertura assigurattiva liċ-ċittadini.

Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 24 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) in-natura tas-servizz(i) offrut(i) jew 
ipprovdut(i) lill-klijent jew lill-klijenti 
potenzjali, filwaqt li jitqiesu t-tip, l-oġġett, 
id-daqs u l-frekwenza tat-tranżazzjonijiet; 
kif ukoll
(b) in-natura tal-prodotti offerti jew 
ikkunsidrati, inklużi tipi differenti ta’ 
prodotti ta’ assigurazzjoni.
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Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta jipprovdu konsulenza, l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jiksbu l-
informazzjoni meħtieġa fir-rigward tal-
għarfien u l-esperjenza tal-klijent jew tal-
klijent potenzjali fil-qasam rilevanti għat-
tip speċifiku ta' prodott jew servizz, kif 
ukoll fir-rigward tal-qagħda finanzjarja u 
l-għanijiet ta’ investiment tal-klijent jew 
tal-klijent potenzjali, li abbażi tagħhom l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jirrakkomandaw 
il-prodotti ta' assigurazzjoni li huma xierqa
għall-klijent jew klijent potenzjali.

1. Meta jipprovdu konsulenza, l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jiksbu l-
informazzjoni meħtieġa fir-rigward tal-
ħtiġiet, tal-għarfien, il-ħtiġiet u l-
esperjenza tal-klijent jew tal-klijent 
potenzjali fil-qasam rilevanti għat-tip 
speċifiku ta' prodott jew servizz, kif ukoll 
fir-rigward tal-interess finanzjarju u l-
għanijiet ta’ investiment tal-klijent jew tal-
klijent potenzjali, li abbażi tagħhom l-
intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jirrakkomandaw 
il-prodotti ta' assigurazzjoni li huma fl-
aqwa interess għall-klijent jew klijent 
potenzjali.

Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jqisu, abbażi tal-
informazzjoni riċevuta skont is-
subparagrafu ta’ qabel dan, li l-prodott jew 
servizz ma jkunx xieraq għall-klijent jew 
klijent potenzjali, l-intermedjarju jew 
impriża tal-assigurazzjoni għandhom 
jagħtu twissija ta’ dan lill-klijent jew 
klijent potenzjali. Din it-twissija tista’ tiġi 
pprovduta f’format standardizzat.

Fejn l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni jqisu, abbażi tal-
informazzjoni mitluba skont is-
subparagrafu ta’ qabel dan, li l-prodott jew 
servizz ma jkunx fl-aqwa interess tal-
klijent jew klijent potenzjali, l-
intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni jinformaw lill-klijent jew 
klijent potenzjali u għaliex. Din it-twissija 
tiġi pprovduta f’format standardizzat.

Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jistabbilixxu 
rekord li jinkludi dokument wieħed jew 
aktar, bħal kuntratt li jkun ġie miftiehem 
bejn l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni u l-klijent, u li jkun stipula 
d-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet, kif ukoll 
kundizzjonijiet oħra li skonthom l-
intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jipprovdu 
servizzi lill-klijent. Id-drittijiet u d-
dmirijiet tal-partijiet fil-kuntratt jistgħu 
jiġu inkorporati b’referenza għal 
dokumenti jew testi legali oħrajn.

3. L-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jistabbilixxu 
rekord li jinkludi dokument wieħed jew 
aktar, bħal kuntratt li jkun ġie miftiehem 
bejn l-intermedjarju jew l-impriża tal-
assigurazzjoni u l-klijent, u li jkun stipula 
d-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet, kif ukoll 
kundizzjonijiet oħra li skonthom l-
intermedjarju jew impriża tal-
assigurazzjoni għandhom jipprovdu 
servizzi lill-klijent. Id-drittijiet u d-
dmirijiet tal-partijiet fil-kuntratt jistgħu 
jiġu inkorporati b’referenza għal 
dokumenti jew testi legali oħrajn. Dak ir-
rekord jingħata lill-klijent.

Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jippermettu lill-
intermedjarji tal-assigurazzjoni u lill-
impriżi tal-assigurazzjoni, meta jwettqu 
medjazzjoni tal-assigurazzjoni b’rabta 
mal-bejgħ fejn ma jingħata l-ebda parir, li 
jimxu mingħajr ma jiksbu l-informazzjoni 
jew mingħajr ma jiddeterminaw skont kif 
hemm dispost fil-paragrafu 2, jekk jiġu 
ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin:
(a) l-attività tal-medjazzjoni tal-
assigurazzjoni ssir b’inizjattiva tal-klijent 
jew klijent potenzjali,
(b) l-attività ta’ medjazzjoni ta’ 
assigurazzjoni tirreferi għal investimenti 
msejsin fuq l-assigurazzjoni li:
(i) jagħtu biss esponiment ta’ investiment 
għal strumenti finanzjarji sottostanti 
meqjusa bħala mhux kumplessi kif inhu 
stabbilit fil-punt (a) tal-Artikolu 25(3) tad-
[Direttiva 2004/39/KE]; jew
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(ii) ma jinkorporawx struttura li 
tagħmilha diffiċli għall-klijent biex jifhem 
ir-riskju involut.
(c) il-klijent jew klijent potenzjali jkun ġie 
infurmat b'mod ċar li l-intermedjarju ta’ 
assigurazzjoni jew l-impriża ta’ 
assigurazzjoni ma jkunx mitlub li 
jivvaluta jekk il-prodott offrut ikunx 
xieraq jew idonju u li għalhekk ma jkunx 
jibbenefika mill-imġiba relevanti tar-
regoli ta’ negozju. Din it-twissija tista’ tiġi 
pprovduta f’format standardizzat.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda toħloq standard ekwivalenti għal dawk fil-MiFIDII, li jagħti possibilitajiet 
ugwali lil kulħadd bi prodotti ta’ investiment li ma jkunx ta’ assigurazzjoni.

Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 25 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tingħatalha s-
setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-
Artikolu 33 biex tiżgura li l-intermedjarji 
u l-impriżi tal-assigurazzjoni 
jikkonformaw mal-prinċipji stipulati f'dan 
l-Artikolu meta jwettqu medjazzjoni fl-
assigurazzjoni mal-klijenti tagħhom. 
Dawk l-atti ddelegati għandhom 
jispeċifikaw:

imħassar

(a) in-natura tas-servizz(i) offrut(i) jew 
ipprovdut(i) lill-klijent jew lill-klijenti 
potenzjali, filwaqt li jitqiesu t-tip, l-oġġett, 
id-daqs u l-frekwenza tat-tranżazzjonijiet;
(b) in-natura tal-prodotti offerti jew 
ikkunsidrati, inklużi tipi differenti ta’ 
prodotti ta’ assigurazzjoni.
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Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, is-
sanzjonijiet u l-miżuri amministrattivi li 
jistgħu jiġu applikati jinkludu mill-inqas 
dawn li ġej:

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, is-
sanzjonijiet u l-miżuri amministrattivi li 
jistgħu jiġu applikati jinkludu mill-inqas 
dawn li ġej:

(a) stqarrija pubblika, li tindika l-persuna 
naturali jew ġuridika u n-natura tal-ksur;
(b) ordni li titlob lill-persuna naturali jew 
ġuridika twaqqaf il-kondotta u ma 
tirrepetix dik il-kondotta;

(b) ordni li titlob lill-persuna naturali jew 
ġuridika twaqqaf il-kondotta u ma 
tirrepetix dik il-kondotta;

(c) fil-każ ta’ intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, l-
irtirar tar-reġistrazzjoni skont l-Artikolu 3;

(c) fil-każ ta’ intermedjarju tal-
assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, l-
irtirar tar-reġistrazzjoni skont l-Artikolu 3;

(d) projbizzjoni ta' kwalunkwe membru 
tal-korp maniġerali tal-intermedjarju jew 
l-impriża tal-assigurazzjoni jew tar-
riassigurazzjoni, jew kwalunkwe persuna 
naturali oħra, li jinżammu responsabbli, 
milli jeżerċitaw funzjonijiet f'intermedjarji 
tal-assigurazzjoni jew tar-riassigurazzjoni, 
jew f'impriżi tal-assigurazzjoni jew 
riassigurazzjoni;
(e) fil-każ ta’ persuna ġuridika, sanzjonijiet 
amministrattivi pekunarji sa 10 % tal-
fatturat totali annwali tal-persuna ġuridika 
fis-sena kummerċjali preċedenti; fejn il-
persuna ġuridika tkun sussidjarja ta’ 
impriża ewlenija, il-fatturat annwali totali 
relevanti għandu jkun il-fatturat annwali 
totali li jirriżulta mill-kontijiet 
ikkonsolidati tal-impriża ewlenija ulterjuri 
fis-sena kummerċjali preċedenti;

(e) fil-każ ta’ persuna ġuridika, sanzjonijiet 
amministrattivi pekunarji sa 8 % tal-
fatturat totali annwali tal-persuna ġuridika 
fis-sena kummerċjali preċedenti; fejn il-
persuna ġuridika tkun sussidjarja ta’ 
impriża ewlenija, il-fatturat annwali totali 
relevanti għandu jkun il-fatturat annwali 
totali li jirriżulta mill-kontijiet 
ikkonsolidati tal-impriża ewlenija ulterjuri 
fis-sena kummerċjali preċedenti;

(f) fil-każ ta’ persuna naturali, sanzjonijiet 
amministrattivi pekunarji sa 
EUR 5 000 000, jew fi Stati Membri fejn l-
euro mhijiex il-munita uffiċjali, il-valur 
korrispondenti fil-munita nazzjonali fid-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 
kif ukoll

(f) fil-każ ta’ persuna naturali, sanzjonijiet 
amministrattivi pekunarji sa 
EUR 3,000,000, jew fi Stati Membri fejn l-
euro mhijiex il-munita uffiċjali, il-valur 
korrispondenti fil-munita nazzjonali fid-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 
kif ukoll
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Fejn il-benefiċċju mnissel mill-ksur jista’ 
jkun iddeterminat, l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li l-livell massimu ma 
jkunx inqas mid-doppju tal-ammont ta’ 
dak il-benefiċċju.

Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 34 imħassar
Eżerċizzju tad-delega

1. Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati, soġġett għall-
kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.
2. Il-Kummissjoni tingħatalha s-setgħa li 
tadotta atti ddelegati msemmija fl-
Artikoli 8, 17, 23, 24 u 25, għal perjodu 
ta’ żmien indeterminat mid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.
3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 8, 17, 23, 24 u 25 tista’ tiġi 
rrevokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-
delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-
deċiżjoni. Tali revoka għandha tidħol fis-
seħħ mill-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni 
tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-
Unjoni Ewropea, jew f’data aktar tard 
speċifikata fiha. Ir-revoka ma għandha 
tolqot il-validità tal-ebda att iddelegat diġà 
fis-seħħ.
4. Hekk kif tadotta att iddelegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah b’mod 
simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.
5. Att iddelegat adottat skont l-Artikoli 8, 
17, 23, 24 u 25 għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att 
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lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, jew 
jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu 
infurmaw it-tnejn li huma lill-
Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. 
Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn 
fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill.
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