
AD\930817RO.doc PE504.065v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri juridice

2012/0175(COD)

21.3.2013

AVIZ
al Comisiei pentru afaceri juridice

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind intermedierea de asigurări (reformare)
(COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD))

Raportor pentru aviz: Klaus-Heiner Lehne



PE504.065v02-00 2/31 AD\930817RO.doc

RO

PA_Legam



AD\930817RO.doc 3/31 PE504.065v02-00

RO

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Având în vedere că obiectivul principal 
și obiectul prezentei propuneri sunt de a 
armoniza dispozițiile naționale privind 
domeniile menționate, propunerea ar trebui 
să se bazeze pe articolul 53 alineatul (1) și 
pe articolul 62 din TFUE. Instrumentul 
adecvat îmbracă forma unei directive 
pentru a permite ajustarea dispozițiilor de 
punere în aplicare în domeniile care fac 
obiectul prezentei directive în funcție de 
caracteristicile specifice pieței și sistemului 
juridic din fiecare stat membru, atunci când 
o astfel de ajustare este necesară. Prezenta 
directă ar trebui să urmărească, de 
asemenea, coordonarea normelor naționale 
privind accesul la activitate al 
intermediarilor de asigurări și de 
reasigurări, inclusiv privind gestionarea, 
cu titlu profesional, a solicitărilor de 
daune și compensarea daunelor, și se 
bazează astfel pe articolul 53 alineatul (1) 
din tratat. În plus, dat fiind că acest sector 
oferă servicii în întreaga Uniune, prezenta 
directivă se bazează, de asemenea, pe 
articolul 62 din tratat.

(2) Având în vedere că obiectivul principal 
și obiectul prezentei propuneri sunt de a 
armoniza dispozițiile naționale privind 
domeniile menționate, propunerea ar trebui 
să se bazeze pe articolul 53 alineatul (1) și 
pe articolul 62 din TFUE. Instrumentul 
adecvat îmbracă forma unei directive 
pentru a permite ajustarea dispozițiilor de 
punere în aplicare în domeniile care fac 
obiectul prezentei directive în funcție de 
caracteristicile specifice pieței și sistemului 
juridic din fiecare stat membru, atunci când 
o astfel de ajustare este necesară. Prezenta 
directă ar trebui să urmărească, de 
asemenea, coordonarea normelor naționale 
privind accesul la activitate al 
intermediarilor de asigurări și de 
reasigurări, și se bazează astfel pe articolul 
53 alineatul (1) din tratat. În plus, dat fiind 
că acest sector oferă servicii în întreaga 
Uniune, prezenta directivă se bazează, de 
asemenea, pe articolul 62 din tratat.

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a garanta același nivel de 
protecție pentru consumatori, indiferent 
de canalul de distribuție prin intermediul 
căruia aceștia își achiziționează produsul 
de asigurare, fie direct de la 
întreprinderea de asigurare, fie indirect 
printr-un intermediar, domeniul de 
aplicare al directivei ar trebui să includă 
nu doar întreprinderile de asigurare, ci și 
alți participanți la piață care vând 
produse de asigurare ca activitate 
auxiliară (de exemplu, agenți de voiaj și 
societăți de închirieri auto, furnizori de 
bunuri care nu îndeplinesc condițiile 
pentru exceptare).

eliminat

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
persoanelor a căror activitate constă în 
acordarea de asistență (indiferent dacă în 
numele unui client sau al unei întreprinderi 
de asigurare) pentru administrarea și 
derularea unui contract de asigurare sau de 
reasigurare, inclusiv gestionarea, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune, 
compensarea daunelor sau evaluarea de 
către un expert a solicitărilor de daune.

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice 
persoanelor a căror activitate constă în 
acordarea de asistență (indiferent dacă în 
numele unui client sau al unei întreprinderi 
de asigurare) pentru administrarea și 
derularea unui contract de asigurare sau de 
reasigurare.

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice persoanelor cu o altă activitate 
profesională, cum ar fi experți fiscali sau 
contabili, care oferă consultanță privind 

(12) Prezenta directivă nu ar trebui să se 
aplice persoanelor cu o altă activitate 
profesională, cum ar fi experți fiscali sau 
contabili, care oferă consultanță privind 
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acoperirea prin asigurare numai ocazional, 
în cadrul acestei alte activități profesionale, 
după cum ea nu ar trebui să se aplice nici 
în cazul simplei furnizări de informații 
generale cu privire la produsele de 
asigurare, cu condiția ca activitatea 
respectivă să nu vizeze sprijinirea 
clientului în vederea încheierii sau 
executării unui contract de asigurare sau 
reasigurare.

acoperirea prin asigurare numai ocazional, 
în cadrul acestei alte activități profesionale, 
după cum ea nu ar trebui să se aplice nici 
în cazul simplei furnizări de informații 
generale cu privire la produsele de 
asigurare, cu condiția ca activitatea 
respectivă să nu vizeze sprijinirea 
clientului în vederea încheierii sau 
executării unui contract de asigurare sau 
reasigurare, gestionarea, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune 
primite de o întreprindere de asigurare 
sau reasigurare sau ajustarea de daune și 
evaluarea daunei de către un expert.

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Statele membre nu ar trebui să aplice 
cerințele de înregistrare pentru 
intermediarii de asigurări care desfășoară 
activități de intermediere de asigurări 
pentru anumite tipuri de contracte de 
asigurare doar ca activitate auxiliară, nici 
pentru gestionarea, cu titlu profesional, a 
solicitărilor de daune, pentru 
compensarea daunelor sau pentru 
evaluarea de către un expert a 
solicitărilor de daune, cu condiția ca 
aceștia să respecte cerințele prezentei 
directive în materie de cunoștințe, abilități 
și bună reputație, precum și cerințele 
aplicabile în materie de informare și 
conduită profesională, și cu condiția ca o 
declarație de activitate să fi fost 
prezentată autorității competente.

eliminat

Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Este important să se garanteze un 
nivel ridicat de profesionalism și 
competență în rândul intermediarilor de 
asigurări și de reasigurări, precum și în 
rândul angajaților asigurătorilor direcți care 
sunt implicați în activități pregătitoare 
vânzării, în vânzare și în activități 
ulterioare vânzării polițelor de asigurare.
Prin urmare, cunoștințele profesionale ale 
unui intermediar, ale angajaților 
asigurătorilor direcți și ai societăților de 
închirieri auto, cunoștințele profesionale 
ale agenților de voiaj, precum și 
cunoștințele profesionale ale persoanelor 
care desfășoară activitățile de gestionare, 
cu titlu profesional, a solicitărilor de 
daune, de compensare a daunelor sau de 
evaluare de către un expert a solicitărilor
de daune ar trebui să corespundă cu 
gradul de complexitate al acestor 
activități. Ar trebui asigurată educația 
continuă.

(22) Este important să se garanteze un 
nivel ridicat de profesionalism și 
competență în rândul intermediarilor de 
asigurări și de reasigurări, precum și în 
rândul angajaților asigurătorilor direcți care 
sunt implicați în activități pregătitoare 
vânzării, în vânzare și în activități 
ulterioare vânzării polițelor de asigurare.
Prin urmare, cunoștințele profesionale ale 
unui intermediar și ale angajaților 
asigurătorilor direcți trebuie să le permită 
acestora să își îndeplinească sarcinile și 
îndatoririle în mod corespunzător. Ar 
trebui asigurată educația continuă.

Amendamentul 7
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 

eliminat
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solicita aceste informații, care trebuie să îi 
fie furnizate la cerere.

Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) În vederea realizării obiectivelor 
stabilite în prezenta directivă, Comisiei ar 
trebui să i se delege competența de a 
adopta acte legislative în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește
detalierea noțiunilor următoare: nivelul 
adecvat de cunoștințe și competențe al 
intermediarului, gestionarea conflictelor 
de interese, obligațiile de conduită 
profesională în ceea ce privește pachetele 
de produse de investiții de retail sub formă 

eliminat
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de asigurări, procedurile și formele de 
prezentare a informațiilor referitoare la 
sancțiuni. Este deosebit de important ca 
Comisia să desfășoare consultări adecvate 
în etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de 
experți. În contextul pregătirii și 
elaborării actelor delegate, Comisia ar 
trebui să garanteze transmiterea 
simultană, promptă și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(52) În conformitate cu articolele 10-15 din 
Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 de instituire a 
Autorității europene de supraveghere
(Autoritatea europeană de asigurări și 
pensii ocupaționale), Comisia ar trebui să 
adopte standardele tehnice de punere în 
aplicare prevăzute la articolul [31] cu 
privire la procedurile și formele de 
prezentare a informațiilor referitoare la 
sancțiuni. Aceste standarde tehnice de 
punere în aplicare ar trebui să fie elaborate 
de AEAPO.
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Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Includerea în domeniul de aplicare al directivei a activităților de gestionare cu titlu 
profesional a solicitărilor de constatare și compensare a daunelor nu se justifică. Aceste 
activități nu se referă la vinderea de produse de asigurare și nu pot fi considerate drept 
activități de intermediere de asigurări. În plus, aceste activități sunt deja suficient acoperite 
de legislațiile naționale.

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) asigurarea este complementară 
produsului sau serviciului oferit de orice 
prestator, în cazul în care asigurarea 
respectivă oferă acoperire pentru:

Justificare

Excepția referitoare la asigurările complementare care acoperă deteriorarea sau pierderea 
bagajelor și alte riscuri legate de călătoria rezervată cu furnizorul respectiv cuprinsă deja în 
IMD1 ar trebui menținută. Astfel de asigurări sunt de obicei produse simple cu prime de 
asigurare mici și durată scurtă. Includerea unor asemenea asigurări complementare în 
domeniul de aplicare a directivei nu este deci necesară.
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Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera e – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) riscul de defectare, pierdere sau 
avariere a bunurilor furnizate de 
prestatorul respectiv, sau

Justificare

Excepția referitoare la asigurările complementare care acoperă deteriorarea sau pierderea 
bagajelor și alte riscuri legate de călătoria rezervată cu furnizorul respectiv cuprinsă deja în 
IMD1 ar trebui menținută. Astfel de asigurări sunt de obicei produse simple cu prime de 
asigurare mici și durată scurtă. Includerea unor asemenea asigurări complementare în 
domeniul de aplicare a directivei nu este deci necesară.

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 2 – litera e – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) avarierea sau pierderea bagajelor sau 
alte riscuri legate de o călătorie a cărei 
rezervare s-a făcut la prestatorul 
respectiv, chiar dacă asigurarea este o 
asigurare de viață sau o asigurare a 
riscului de răspundere civilă, cu condiția 
ca acoperirea să fie auxiliară asigurării 
principale pentru riscurile asociate 
călătoriei;

Justificare

Excepția referitoare la asigurările complementare care acoperă deteriorarea sau pierderea 
bagajelor și alte riscuri legate de călătoria rezervată cu furnizorul respectiv cuprinsă deja în 
IMD1 ar trebui menținută. Astfel de asigurări sunt de obicei produse simple cu prime de 
asigurare mici și durată scurtă. Includerea unor asemenea asigurări complementare în 
domeniul de aplicare a directivei nu este deci necesară.

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3 – paragraful 1
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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 din propunerea 
unor contracte de asigurare sau din
desfășurarea unor acțiuni de consultanță 
sau a altor acțiuni pregătitoare în vederea 
finalizării unor astfel de contracte sau din
încheierea unor astfel de contracte sau de 
contribuție la gestionarea sau derularea 
unor astfel de contracte, în special în cazul 
unei solicitări de daune. 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.

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 3 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) gestionarea solicitărilor unei societăți 
de asigurări cu titlu profesional și
compensarea pierderilor și expertiza de 
evaluare a solicitărilor de compensare;

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „intermediere de reasigurări” înseamnă 
orice activitate care constă în consultanță 
sau propunerea unor contracte de
reasigurare 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 

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

unor astfel de contracte, în special în cazul 
unei solicitări de daune. Aceste activități 
sunt considerate intermediere de 
reasigurări, de asemenea, în cazul în care 
sunt realizate de o întreprindere de 
reasigurare fără intervenția unui 
intermediar de asigurări.

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) gestionarea solicitărilor unei societăți 
de reasigurări cu titlu profesional și 
compensarea pierderilor și expertiza de 
evaluare a solicitărilor de compensare;

Amendamentul 19
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 de
recomandări personale pentru un client
efectiv sau unul potențial cu privire la un 
produs de asigurare, fie la cererea sa, fie 
la inițiativa întreprinderii de asigurare sau a 
intermediarului de asigurări;

Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „comision contingent” înseamnă o 
remunerație sub formă de comision în 

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

cazul căreia suma de plată se bazează pe 
atingerea oricăror ținte convenite în 
materie de activități desfășurate de 
intermediar pentru respectivul asigurător;

Justificare

Comisioanele pot fi generate și de numărul solicitărilor de daune din partea clienților 
intermediarului, și nu doar de atingerea țintelor în materie de contracte. Definiția ar trebui 
să includă toate elementele care influențează această remunerație. Unele grupuri bancare de 
asigurări calculează comisioanele pe baza practicilor de vânzare încrucișată: de exemplu, 
comisionul pentru un credit ipotecar diferă în funcție de vânzarea concomitentă a unei 
asigurări de viață aceluiași client. Această practică încurajează intermediarul să vândă mai 
multe produse în același timp, chiar dacă clientul nu are nevoie de ele sau ar putea găsi o 
ofertă mai bună în altă parte.

Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 eliminat
Procedura de declarare pentru furnizarea 
de activități auxiliare de intermediere de 

asigurări; gestionarea, cu titlu 
profesional, a solicitărilor de daune și 

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

Justificare

O dată cu excluderea activităților de gestionare cu titlu profesional a solicitărilor de 
constatare și de compensare a daunelor din domeniul de aplicare a directivei și 
reintroducerea excepției de la articolul 1 alineatul (2) litera (e), procedura de declarare este 
văduvită de principalul obiectiv și ar trebui așadar eliminată.

Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Intermediarii de asigurări și de
reasigurări, inclusiv cei care desfășoară 
astfel de activități numai auxiliar, 
persoanele care desfășoară activități de 
gestionare, cu titlu profesional, a 
solicitărilor de daune, de compensare a 
daunelor sau de evaluare a daunelor de 
către un expert, precum și personalul 
întreprinderilor de asigurare care 

(1) Intermediarii de asigurări și de
reasigurări, precum și personalul 
întreprinderilor de asigurare care 
desfășoară activități de intermediare de 
asigurări trebuie să aibă cunoștințele și 
abilitățile corespunzătoare, astfel cum sunt 
acestea stabilite de statul membru de 
origine al intermediarului sau al 
întreprinderii, pentru a-și îndeplini sarcinile 
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desfășoară activități de intermediare de 
asigurări trebuie să aibă cunoștințele și 
abilitățile corespunzătoare, astfel cum sunt 
acestea stabilite de statul membru de 
origine al intermediarului sau al 
întreprinderii, pentru a-și îndeplini sarcinile 
și îndatoririle în mod adecvat, 
demonstrând experiență profesională 
pertinentă și adecvată complexității 
produselor pe care le intermediază.

și îndatoririle în mod adecvat.

Justificare

Este important ca intermediarii și personalul societăților de asigurări să dispună de 
cunoștințele și abilitățile corespunzătoare pentru a-și îndeplini sarcinile în mod adecvat. 
Cerința suplimentară de a face dovada experienței profesionale relevante ar trebui totuși 
eliminată. În caz contrar, accesul la profesia de intermediere de asigurări ar deveni practic 
imposibil.

Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Statele membre specifică:

Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În cadrul recunoașterii reciproce a 
cunoștințelor și abilităților adecvate ale 
intermediarilor de asigurări și de 
reasigurări și ale personalului 
întreprinderilor de asigurare care 
desfășoară activități de intermediere de 
asigurări, în special a nivelului 
calificărilor profesionale, o calificare 
națională acreditată la nivelul 3 sau la un 
nivel superior conform Cadrului 
european al calificărilor introdus de 
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Recomandarea Parlamentului European 
și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind 
stabilirea Cadrului european al 
calificărilor pentru învățarea de-a lungul 
vieții este acceptată de către statul 
membru gazdă ca dovadă că un 
intermediar de asigurări sau reasigurări 
îndeplinește cerințele în materie de 
cunoștințe și abilități care constituie o 
condiție de înregistrare în conformitate cu 
prezenta directivă.

Justificare

Pentru a evita fragmentarea pieței interne, ar trebui stabilite cerințe minime în materie de 
cunoștințe și aptitudini aplicabile tuturor statelor membre pe baza Cadrului european al 
calificărilor.

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile prevăzute la alineatul (1) 
sunt fie autorități sau organisme publice 
recunoscute în dreptul intern sau autorități 
publice abilitate în mod expres în acest 
sens prin legislația internă. Aceste 
autorități nu sunt întreprinderi de asigurare 
sau de reasigurare.

(2) Autoritățile prevăzute la alineatul (1) 
sunt fie autorități sau organisme publice 
recunoscute în dreptul intern sau autorități 
publice abilitate în mod expres în acest 
sens prin legislația internă. Aceste 
autorități nu sunt întreprinderi de asigurare 
sau de reasigurare sau asociații din care 
fac parte în mod direct sau indirect 
întreprinderi de asigurare sau reasigurare 
sau intermediari de asigurare sau 
reasigurare.

Justificare

Acest amendament vizează evitarea conflictelor de interese între intermediarii de asigurări și 
autoritățile de supraveghere, consolidând astfel calitatea serviciilor și eficiența pieței.

Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)
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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 relevant 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) de a efectua evaluări prin metoda 
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.

Justificare

Acest amendament vizează evitarea conflictelor de interese între intermediarii de asigurări și 
autoritățile de supraveghere, consolidând astfel calitatea serviciilor și eficiența pieței.

Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură elaborarea unor 
proceduri corespunzătoare, 
eficace, imparțiale și independente de 
contestație și de atac pentru soluționarea 
extrajudiciară a litigiilor între intermediarii 

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

consumatori, precum și între 
întreprinderile de asigurare și consumatori
recurgând la organele existente, după caz.
Statele membre trebuie să se asigure, de 
asemenea, că toate întreprinderile de 
asigurare și intermediarii de asigurări 
participă la procedurile extrajudiciare de 
soluționare a litigiilor, în cazul în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții:

Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c – subpunctul 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 care ia în 
considerare interesele clientului, sau

Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) dacă intermediarul sau oricare dintre 
angajații săi va primi un onorariu sau un 
comision de orice fel, valoarea acestuia, 
sau în cazul în care valoarea nu poate fi
calculată sau poate fi calculată dar numai 
cu eforturi disproporționate, va comunica
baza de calcul a onorariului sau a
comisionului sau combinația acestora 
două, la cererea clientului. Clientul 
trebuie să fie informat cu privire la 
dreptul său de a solicita aceste informații.

Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Informațiile excesiv de detaliate pot stârni confuzie în rândul consumatorilor. Dezvăluirea 
cuantumului remunerației și natura și baza de calcul a oricărei remunerații variabile nu 
contribuie la protecția consumatorilor.

Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera 
(f), pentru o perioadă de cinci ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive, intermediarul unor contracte de 

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

Justificare

Informațiile excesiv de detaliate pot stârni confuzie în rândul consumatorilor. Dezvăluirea 
cuantumului remunerației și natura și baza de calcul a oricărei remunerații variabile nu 
contribuie la protecția consumatorilor.

Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Informațiile excesiv de detaliate pot stârni confuzie în rândul consumatorilor. Dezvăluirea 
cuantumului remunerației și natura și baza de calcul a oricărei remunerații variabile nu 
contribuie la protecția consumatorilor.
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Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Totuși, în cazul în care informațiile 
prevăzute la articolele 16, 17 și 18 sunt 
furnizate utilizând un suport durabil altul 
decât hârtia sau prin intermediul unui site 
web, o copie imprimată trebuie să fie 
furnizată clientului la cerere și în mod 
gratuit.

(3) Totuși, în cazul în care informațiile 
prevăzute la articolele 16, 17 și 18 sunt 
furnizate utilizând un suport durabil altul 
decât hârtia sau prin intermediul unui site 
web, o copie imprimată trebuie să fie 
furnizată clientului la cerere și în mod 
gratuit. Clientul este informat cu privire la 
acest drept.

Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Pentru a asigura faptul că textul IMD II este în acord cu MiFID II, care solicită 
întreprinderilor să aplice dispoziții organizatorice și administrative eficiente, menite să 
elimine conflictele de interese.
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Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
33 pentru a preciza:

eliminat

(a) măsurile și dispoziții organizatorice și 
administrative eficace pe care 
intermediarii de asigurări și 
întreprinderile de asigurare le pot lua în 
mod rezonabil pentru a identifica, a 
preveni, a gestiona și a face publice 
conflictele de interese atunci când 
prestează activități de intermediere de 
asigurări;
(b) criteriile corespunzătoare pentru 
determinarea tipurilor de conflicte de 
interese a căror existență poate aduce 
atingere intereselor clienților sau 
clienților potențiali ai intermediarului de 
asigurări sau ai întreprinderii de 
asigurare.

Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) evaluează un număr suficient de mare 
de produse de asigurare disponibile pe 
piață. Produsele de asigurare trebuie să 
fie diversificate în funcție de tip și de 
emitenții sau de furnizorii de produse și 
nu trebuie să se limiteze la produsele de 
asigurare emise sau furnizate de entități 
care au legături strânse cu intermediarul 
de asigurări sau întreprinderea de 
asigurare; precum și
(b) nu acceptă sau nu primește onorarii, 
comisioane sau orice alte beneficii bănești 
plătite sau acordate de o terță parte sau de 
o persoană care acționează în numele 
unei terțe părți pentru furnizarea 
serviciului către clienți.

Justificare

Directiva nu trebuie să discrimineze sisteme de remunerare specifice care s-au stabilit pe 
piață și care asigură servicii de asigurare pentru cetățeni.

Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
33 privind măsurile de garantare a 

eliminat



AD\930817RO.doc 25/31 PE504.065v02-00

RO

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

Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când oferă consultanță, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare obține 
informațiile necesare privind cunoștințele 
și experiența clientului sau a clientului 
potențial în domeniul relevant pentru tipul 
respectiv de produs sau serviciu, precum și 
în ceea ce privește situația financiară și 
obiectivele investiționale ale clientului sau 
clientului potențial, pe baza cărora 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare trebuie să 
recomande produse de asigurare
corespunzătoare pentru client sau 
potențialul client.

(1) Atunci când oferă consultanță, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare obține 
informațiile necesare privind nevoile,
cunoștințele și experiența clientului sau a 
clientului potențial în domeniul relevant 
pentru tipul respectiv de produs sau 
serviciu, precum și în ceea ce privește
interesele financiare și obiectivele 
investiționale ale clientului sau clientului 
potențial, pe baza cărora intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare 
trebuie să recomande produse de asigurare
care răspund intereselor clientului sau 
potențialului client.

Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare consideră, 

În cazul în care intermediarul de asigurări 
sau întreprinderea de asigurare consideră, 
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pe baza informațiilor primite în 
conformitate cu paragraful anterior, că 
produsul sau serviciul nu este adecvat 
pentru client sau potențialul client, 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare avertizează
clientul sau potențialul client. Acest 
avertisment poate fi furnizat într-un format 
standardizat.

pe baza informațiilor solicitate în 
conformitate cu paragraful anterior, că 
produsul sau serviciul nu răspunde 
intereselor clientului sau ale potențialului
client, intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare informează
clientul sau potențialul client în acest sens.
Acest avertisment se furnizează într-un 
format standardizat.

Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare întocmește un 
dosar incluzând un document sau 
documente cum ar fi un contract încheiat 
între intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare și client, în care 
sunt enunțate drepturile și obligațiile 
părților, precum și celelalte condiții în care 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare furnizează 
servicii clientului. Drepturile și obligațiile 
părților la contract pot fi stipulate prin 
trimiteri la alte documente sau texte 
juridice.

(3) Intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare întocmește un 
dosar incluzând un document sau 
documente cum ar fi un contract încheiat 
între intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare și client, în care 
sunt enunțate drepturile și obligațiile 
părților, precum și celelalte condiții în care 
intermediarul de asigurări sau 
întreprinderea de asigurare furnizează 
servicii clientului. Drepturile și obligațiile 
părților la contract pot fi stipulate prin 
trimiteri la alte documente sau texte 
juridice. Dosarul se înmânează clientului 
în mod obligatoriu.

Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre permit 
intermediarilor de asigurări și 
întreprinderilor de asigurare ca, atunci 
când prestează servicii de intermediere de 
asigurări fără a acorda consultanță, să 
ofere serviciul fără a obține informațiile 
sau să facă evaluarea menționate la al 
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doilea paragraf, dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiții:
(a) activitatea de intermediere de 
asigurări se desfășoară la inițiativa 
clientului sau potențialului client,
(b) activitatea de intermediere de 
asigurări se referă la investiții bazate pe 
asigurări, care:
(i) prevăd expunerea investițiilor doar la 
instrumentele financiare subiacente ce nu 
sunt considerate drept complexe, astfel 
cum prevede articolul 25 alineatul (3) 
litera (a) din [Directiva 2004/39/CE*]; 
sau
(ii) nu includ o structură care face dificilă 
înțelegerea de către client a riscurilor 
implicate.
(c) clientul sau potențialul client a fost 
informat în mod clar că intermediarul de 
asigurări sau întreprinderea de asigurare 
nu are obligația de a evalua caracterul 
oportun sau adecvat al produsului oferit 
și, prin urmare, nu beneficiază de 
normele de conduită profesională 
relevante. Acest avertisment poate fi 
furnizat într-un format standardizat.

Justificare

Acest amendament creează un standard echivalent celui prevăzut de MiFID II, oferind un 
mediu concurențial echitabil în raport cu produsele de asigurări fără componentă 
investițională.

Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
33 pentru a garanta faptul că 
intermediarii de asigurări și 
întreprinderile de asigurare respectă 
principiile prevăzute la prezentul articol 

eliminat



PE504.065v02-00 28/31 AD\930817RO.doc

RO

atunci când desfășoară activități de 
intermediere de asigurări cu clienții lor. 
Aceste acte delegate specifică:
(a) natura serviciului sau a serviciilor 
oferite sau furnizate clientului sau 
clientului potențial, ținând seama de tipul, 
obiectul, amploarea și frecvența 
tranzacțiilor;
(b) natura produselor oferite sau avute în 
vedere, incluzând diferite tipuri de 
produse de asigurare.

Amendamentul 47
Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, în 
situațiile menționate la alineatul (1), 
sancțiunile și măsurile administrative care 
pot fi aplicate includ cel puțin următoarele:

(2) Statele membre se asigură că, în 
situațiile menționate la alineatul (1), 
sancțiunile și măsurile administrative care 
pot fi aplicate includ cel puțin următoarele:

(a) o declarație publică, care indică 
persoana fizică sau juridică și natura 
încălcării;
(b) un ordin prin care i se solicită persoanei 
fizice sau juridice să pună capăt 
comportamentului respectiv și să se abțină 
de la repetare lui;

(b) un ordin prin care i se solicită persoanei 
fizice sau juridice să pună capăt 
comportamentului respectiv și să se abțină 
de la repetare lui;

(c) în cazul unui intermediar de asigurări 
sau de reasigurări, retragerea înregistrării 
în conformitate cu articolul 3;

(c) în cazul unui intermediar de asigurări 
sau de reasigurări, retragerea înregistrării 
în conformitate cu articolul 3;

(d) o interdicție de a exercita funcții în 
cadrul intermediarilor de asigurări sau de 
reasigurări ori al întreprinderilor de 
asigurare sau de reasigurare, îndreptată 
împotriva oricărui membru al 
personalului de conducere al 
intermediarului de asigurări sau de 
reasigurări sau al întreprinderii de 
asigurare sau de reasigurare sau 
împotriva oricărei alte persoane fizice 
care este considerată răspunzătoare;
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(e) în cazul unei persoane juridice, 
sancțiuni administrative pecuniare de până 
la 10 % din cifra de afaceri anuală totală a 
persoanei juridice din exercițiul financiar 
precedent; în cazul în care persoana 
juridică este o filială a unei întreprinderi-
mamă, cifra de afaceri anuală totală este 
cifra de afaceri anuală totală care rezultă 
din conturile consolidate ale întreprinderii-
mamă în exercițiul financiar precedent;

(e) în cazul unei persoane juridice, 
sancțiuni administrative pecuniare de până 
la 8 % din cifra de afaceri anuală totală a 
persoanei juridice din exercițiul financiar 
precedent; în cazul în care persoana 
juridică este o filială a unei întreprinderi-
mamă, cifra de afaceri anuală totală este 
cifra de afaceri anuală totală care rezultă 
din conturile consolidate ale întreprinderii-
mamă în exercițiul financiar precedent;

(f) în cazul unei persoane fizice, sancțiuni 
administrative pecuniare de până la 
5 000 000 EUR sau, în statele membre în 
care euro nu este moneda oficială, valoarea 
corespunzătoare în moneda națională la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive; precum și

(f) în cazul unei persoane fizice, sancțiuni 
administrative pecuniare de până la 
3.000.000 EUR sau, în statele membre în 
care euro nu este moneda oficială, valoarea 
corespunzătoare în moneda națională la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive; precum și

Atunci când beneficiul care decurge din
încălcarea respectivă poate fi determinat, 
statele membre se asigură că nivelul 
maxim este mai mare sau egal cu dublul 
valorii respectivului beneficiu.

Amendamentul 48
Propunere de directivă
Articolul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 34 eliminat
Exercitarea delegării

(1) Competența de a adopta acte delegate 
îi este conferită Comisiei sub rezerva 
respectării condițiilor prevăzute la 
prezentul articol.
(2) Competența de a adopta actele 
delegate menționate la articolele 8, 17, 23, 
24 și 25 este conferită Comisiei pentru o 
perioadă nedeterminată de la data intrării 
în vigoare a prezentei directive.
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolele 8, 17, 23, 24 și 25 poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 



PE504.065v02-00 30/31 AD\930817RO.doc

RO

Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării competenței specificate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în 
vigoare în ziua următoare publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară 
specificată în decizie. Decizia de revocare 
nu aduce atingere valabilității actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentul 
European și Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 8, 17, 23, 24 și 25 intră în 
vigoare numai dacă nu a fost formulată 
nicio obiecțiune de către Parlamentul 
European sau Consiliu în termen de două 
luni de la data notificării actului respectiv 
către Parlamentul European și către 
Consiliu sau dacă, înainte de expirarea 
termenului respectiv, atât Parlamentul 
European, cât și Consiliul au informat 
Comisia că nu intenționează să formuleze 
obiecțiuni. Perioada respectivă se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.
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