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Amendamentul 5 

Ashley Fox 

în numele Grupului ECR 
 

Raport A7-0085/2014 

Werner Langen 

Intermedierea de asigurări 

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD) 

Propunere de directivă 

Considerentul 42 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (42a) Parlamentul European va încerca 
să asigure aliniere prezentei directive cu 
Directiva 2014/.../UE [MIFID II] pe 
parcursul negocierilor cu Consiliul. 

Or. en 
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19.2.2014 A7-0085/6 

Amendamentul 6 

Ashley Fox 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A7-0085/2014 

Werner Langen 

Intermedierea de asigurări 
COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

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

Or. en 
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19.2.2014 A7-0085/7 

Amendamentul 7 

Ashley Fox 

în numele Grupului ECR 

 

Raport A7-0085/2014 

Werner Langen 

Intermedierea de asigurări 
COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD) 

Propunere de directivă 

Articolul 21 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 
asigurare este oferit la pachet împreună cu 
un alt serviciu sau produs, întreprinderea 

de asigurare sau, după caz, intermediarul 
de asigurări oferă și informează clientul că 
este posibil să cumpere componentele 
pachetului separat și furnizează informații 
legate de costurile și cheltuielile care țin de 

fiecare componentă din pachet care poate fi 
achiziționată separat de la sau prin 
intermediul său. 

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 
asigurare este oferit la pachet împreună cu 
un alt serviciu sau produs, întreprinderea 

de asigurare sau, după caz, intermediarul 
de asigurări informează clientul dacă este 
posibil să cumpere componentele 
pachetului separat și furnizează informații 
legate de costurile și cheltuielile care țin de 

fiecare componentă din pachet care poate fi 
achiziționată separat de la sau prin 
intermediul său. Aceasta nu exclude 
intermedierea de produse de asigurare cu 
niveluri diferite de acoperire de asigurare 
sau politici de asigurări multiple 
împotriva riscurilor. 

Or. en 

 

 


