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19.2.2014 A7-0085/8 

Amendamentul 8 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0085/2014 

Werner Langen 

Intermedierea de asigurări 

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

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 3 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) toate costurile și cheltuielile aferente 
intermedierii de asigurări sau serviciile 
auxiliare care trebuie să includă costurile 
consilierii, după caz, costurile 
instrumentului financiar recomandat sau 
prezentat spre vânzare clientului și modul 
în care clientul poate plăti, inclusiv plățile 
către terți; 

Or. en 

Justificare 

Textul articolului 24 alineatul (3) litera (d) MIFID 
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19.2.2014 A7-0085/9 

Amendamentul 9 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0085/2014 

Werner Langen 

Intermedierea de asigurări 

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

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) informațiile privind toate costurile și 
cheltuielile, inclusiv costurile și 
cheltuielile asociate serviciului de 
intermediere și produsului de asigurare 
care nu sunt provocate de materializarea 
riscului de piață subiacent sunt agregate 
pentru a permite clientului să înțeleagă 
care este costul global și efectul cumulativ 
asupra profitabilității investiției și, la 
cererea clientului, o defalcare detaliată. 
Atunci când este posibil, aceste informații 
sunt furnizate clientului în mod periodic, 
cel puțin anual, pe durata investiției. 

 Informațiile la care se face referire la 
primul paragraf și la alineatul (6a) se 
furnizează într-o formă ușor de înțeles și 
astfel încât clienții sau clienții potențiali 
să poată înțelege natura serviciului de 
investiții sau a tipului specific de produs 
de asigurare cu componentă 
investițională propus, precum și riscurile 
aferente acestora și, prin urmare, să poată 
lua decizii în materie de investiții în 
cunoștință de cauză. Statele membre pot 
dispune ca aceste informații să fie 
furnizate într-o formă standardizată. 

Or. en 
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Justificare 

Textul articolului 24 alineatul (3) MIFID 
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19.2.2014 A7-0085/10 

Amendamentul 10 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0085/2014 

Werner Langen 

Intermedierea de asigurări 

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

Propunere de directivă 

Articolul 24 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) În cazul în care un produs de 
asigurare cu componentă investițională 
este propus în cadrul unui produs 
financiar care este deja supus altor 
dispoziții ale legislației Uniunii privind 
instituțiile de credit și creditele de consum 
în privința cerințelor în materie de 
informații, serviciul respectiv nu este 
supus și obligațiilor prevăzute la 
alineatele (2) și (3). 

 Atunci când intermediarul de asigurări 
informează clientul că consultanța în 
materie de investiții îi este furnizată în 
mod independent, firma de investiții: 

 (a) evaluează o gamă suficient de largă de 
produse de asigurare cu componentă 
investițională de pe piață, cu o diversitate 
suficientă relativ la tipul lor și la emitenți 
sau furnizorii de produse pentru a asigura 
că obiectivele de investiții ale clientului 
sunt atinse în mod satisfăcător, fără a se 
limita la produse de asigurare cu 
componentă investițională care sunt 
emise sau furnizate de: 

 (i) însuși intermediarul de asigurări sau 
de entități cu legături strânse cu aceasta; 
sau 

 (ii) alte entități cu care firma de investiții 
întreține relații juridice sau economice 
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strânse, cum ar fi relațiile contractuale, 
de natură să prezinte un risc pentru 
imparțialitatea consultanței oferite; 

 (b) nu acceptă și nu reține niciun fel de 
onorarii, comisioane sau alte tipuri de 
beneficii pecuniare sau nepecuniare 
plătite sau acordate de terți sau de 
persoane care acționează în numele unor 
terți în legătură cu furnizarea serviciului 
respectiv către client. Beneficiile 
nepecuniare minore care pot îmbunătăți 
calitatea serviciului furnizat unui client și 
care, prin dimensiunea și natura lor, nu 
pot fi considerate ca fiind în măsură să 
afecteze respectarea datoriei 
intermediarului de asigurări de a acționa 
în interesul clientului, ar trebui 
comunicate în mod clar și nu intră sub 
incidența prezentei dispoziții. 

 Atunci când un intermediar de asigurări 
furnizează serviciul de administrare de 
portofoliu, acesta nu acceptă și nu reține 
niciun fel de onorarii, comisioane sau alte 
tipuri de beneficii pecuniare sau 
nepecuniare plătite sau acordate de terți 
sau de persoane care acționează în 
numele unor terți în legătură cu 
furnizarea serviciului respectiv către 
client. Beneficiile nepecuniare minore 
care pot îmbunătăți calitatea serviciului 
furnizat unui client și care, prin 
dimensiunea și natura lor, nu pot fi 
considerate ca fiind în măsură să afecteze 
respectarea datoriei societății de investiții 
de a acționa în interesul clientului, ar 
trebui comunicate în mod clar și nu intră 
sub incidența prezentei dispoziții.  

 Statele membre se asigură că nu se 
consideră că intermediarii de asigurări își 
îndeplinesc obligațiile prevăzute la 
articolul 23 și alineatul (1) de la prezentul 
articol în cazul în care, societățile de 
investiții plătesc  sau li se plătește orice 
taxă sau comision sau acordă sau li se 
acordă orice fel de beneficii nepecuniare 
în legătură cu furnizarea unui produs de 
asigurare cu componentă investițională 
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sau a unui serviciu auxiliar către sau de 
către orice parte cu excepția clientului 
sau a unui împuternicit al acestuia în alte 
cazuri decât cazul în care taxa sau 
comisionul : 

 - este menit să îmbunătățească calitatea 
serviciului relevant destinat clientului; 
precum și 

 - nu aduce atingere respectării obligației 
societății de a acționa cu onestitate, 
profesionalism și bună credință în 
interesul clienților săi. 

 Existența, natura și cuantumul 
onorariului sau beneficiului prevăzut la 
primul paragraf sau, atunci când 
cuantumul nu poate fi stabilit, metoda de 
calculare a cuantumului respectiv, trebuie 
să fie comunicate cu exactitate clientului, 
complet, cu acuratețe și inteligibil, înainte 
de furnizarea serviciului de investiții sau 
a serviciului auxiliar în cauză. După caz, 
societatea de investiții informează clientul 
cu privire la mecanismele de transferare 
către client a taxei, comisionului, a 
beneficiului pecuniar sau nepecuniar 
obținut aferent intermedierii unei 
asigurări sau unui serviciu auxiliar. 

 Comisionul sau beneficiul care permite 
sau este necesar pentru furnizarea de 
servicii de investiții, precum costurile de 
custodie, costurile de decontare și de 
schimb, impozitele reglementate și 
cheltuielile de procedură și care, prin 
natura lor, nu pot genera conflicte cu 
obligațiile societății de a acționa în mod 
onest, de bună credință și profesionist, în 
conformitate cu interesele clienților săi, 
nu se supune cerințelor prevăzute la 
primul paragraf. 

 O societate de investiții care le furnizează 
clienților servicii de investiții se asigură 
că nu remunerează și nu evaluează 
performanța personalului său într-un 
mod incompatibil cu obligația sa de a 
acționa în interesul clienților săi. În 
special, nu ar trebui să ia niciun fel de 
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măsuri care, prin intermediul 
remunerării, al obiectivelor de vânzări 
sau prin alte mijloace, să stimuleze 
personalul să recomande un anumit 
instrument financiar unui client 
individual atunci când societatea ar putea 
oferi un alt instrument financiar care ar 
răspunde mai bine nevoilor clientului. 

 Orice societate de investiții care produce 
produse de investiții pune la dispoziția 
oricărui distribuitor toate informațiile 
necesare privind instrumentul financiar și 
procesul de aprobare a produsului, 
inclusiv piața-țintă identificată a 
produsului. 

 În cazul în care o societate de investiții 
oferă sau recomandă instrumente 
financiare pe care nu le produce, aceasta 
se asigură că dispune toate informațiile 
prevăzute la precedentul paragraf și că 
înțelege caracteristicile și piața țintă a 
fiecărui instrument financiar. 

 Aceste politici, procese și aranjamente nu 
aduc atingere nici uneia dintre cerințele 
prezentei directive sau din Regulamentul 
(UE) nr. .../...*, inclusiv cele privind 
dezvăluirea, eligibilitatea, identificarea și 
soluționarea conflictelor de interese și a 
stimulentelor.  

Or. en 

Justificare 

Textul articolului 24 alineatul alin. 4-6 MIFID 
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19.2.2014 A7-0085/11 

Amendamentul 11 

Sven Giegold 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A7-0085/2014 

Werner Langen 

Intermedierea de asigurări 

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

Propunere de directivă 

Articolul 25 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Un intermediar de asigurări menține 
și aplică dispoziții organizatorice și 
administrative eficiente, în vederea 
adoptării tuturor măsurilor rezonabile 
destinate a preveni prejudicierea 
intereselor clienților săi de conflicte de 
interese, astfel cum sunt definite la 
articolul 23. 

 O societate de asigurări care produce 
instrumente financiare pentru a le 
comercializa clienților săi menține, 
operează și revizuiește un proces pentru 
aprobarea fiecărui produs de asigurare 
sau a adaptărilor importante ale 
produselor de asigurări existente, anterior 
comercializării sau distribuirii către 
clientelă. 

 Procesul de aprobare a produsului 
prevede o piață-țintă clară de clienți finali 
în rândul categoriei relevante de clienți, 
pentru fiecare produs, și asigură că toate 
riscurile relevante aferente sunt evaluate 
și că strategia de distribuire avută în 
vedere este coerentă cu piața-țintă 
respectivă. 

 Societatea de asigurări revizuiește 
periodic instrumentele financiare 
furnizate sau comercializate, ținând cont 
de orice eveniment ce ar putea afecta 
riscul potențial la adresa pieței-țintă 
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identificate, evaluând dacă produsul 
respectă în continuare necesitățile pieței-
țintă și dacă strategia de distribuire este în 
continuare adecvată. 

Or. en 

Justificare 

Textul de la articolul 16 alineatul (3) MIFID va fi inclus la articolul 25 din textul CRD 

 

 


