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Ο∆ΗΓΙΑ 2002/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 47 παράγραφος 2

και 55,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 29 Ε, 30.1.2001, σ. 245.
2 ΕΕ C 221, 7.8.2001, σ. 121.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεµβρίου 2001 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ............ (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ...............
(δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στη

διανοµή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων στην Κοινότητα.

(2) Με την οδηγία 77/92/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1976 περί των µέτρων που

αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πραγµατικής ασκήσεως του δικαιώµατος εγκαταστάσεως

και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις δραστηριότητες πράκτορα και µεσίτη

ασφαλειών (ex οµάδα 630 ∆ΤΤΒ), και ιδίως περί των µεταβατικών µέτρων όσον αφορά τις

δραστηριότητες αυτές 1, έγινε ένα πρώτο βήµα προκειµένου να διευκολυνθεί η άσκηση της

ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τους πράκτορες και

µεσίτες ασφαλειών.

(3) Η οδηγία 77/92/ΕΟΚ επρόκειτο να παραµείνει σε ισχύ µέχρις ότου τεθούν σε εφαρµογή οι

διατάξεις περί συντονισµού των εθνικών κανόνων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση

των δραστηριοτήτων των πρακτόρων και µεσιτών ασφαλειών.

(4) Η σύσταση 92/48/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 1991 για τους ασφαλιστικούς

µεσάζοντες 2 υιοθετήθηκε σε µεγάλο βαθµό από τα κράτη µέλη και βοήθησε την προσέγγιση

των εθνικών διατάξεων σχετικά µε τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα και την

εγγραφή σε µητρώα των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών.

(5) Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των εθνικών διατάξεων, οι

οποίες δηµιουργούν εµπόδια στην ανάληψη και άσκηση των δραστηριοτήτων των

ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών στην εσωτερική αγορά. Είναι,

εποµένως σκόπιµο να αντικατασταθεί η οδηγία 77/92/ΕΟΚ από µια νέα οδηγία.

                                                
1 ΕΕ L 26, 31.1.1977 σ. 14. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη

Προσχωρήσεως του 1994.
2 ΕΕ L 19, 28.1.1992, σ. 32.
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(6) Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
επωφεληθούν από τα δικαιώµατα που τους παρέχει η Συνθήκη µε την ελευθερία
εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

(7) Η αδυναµία των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών να ασκούν ελεύθερα τις δραστηριότητές
τους σε όλη την Κοινότητα εµποδίζει την εύρυθµη λειτουργία της ενιαίας αγοράς
ασφαλίσεων.

(8) Ο συντονισµός των εθνικών διατάξεων για τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα και την
εγγραφή σε µητρώα των προσώπων που αναλαµβάνουν και ασκούν τη δραστηριότητα της
ασφαλιστικής διαµεσολάβησης µπορεί, ως εκ τούτου, να συµβάλλει τόσο στην ολοκλήρωση
της ενιαίας αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών όσο και στην βελτίωση της προστασίας
των καταναλωτών στον τοµέα αυτό.

(9) Τα ασφαλιστικά προϊόντα µπορούν να διανέµονται από διάφορες κατηγορίες φυσικών ή
νοµικών προσώπων, όπως πράκτορες, µεσίτες και φορείς παροχής τραπεζασφαλιστικών
υπηρεσιών. Για την ίση µεταχείριση µεταξύ των φορέων και την προστασία των
καταναλωτών απαιτείται η κάλυψη όλων αυτών των προσώπων µε την παρούσα οδηγία.

(10) Η παρούσα οδηγία περιλαµβάνει ορισµό του «συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή»,
µε τον οποίο λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά ορισµένων αγορών των κρατών µελών
και ο οποίος αποσκοπεί στον καθορισµό των όρων εγγραφής σε µητρώο που µπορούν να
εφαρµοστούν σ� αυτούς τους διαµεσολαβητές. Ο ορισµός αυτός δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη
να χρησιµοποιούν παραπλήσιες έννοιες σχετικά µε τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές οι
οποίοι, ενώ δρουν για λογαριασµό και εξ ονόµατος µιας ασφαλιστικής επιχείρησης υπό την
πλήρη ευθύνη της,  είναι εξουσιοδοτηµένοι να εισπράττουν ασφάλιστρα  ή ποσά που
προορίζονται για τους πελάτες υπό τους όρους χρηµατοοικονοµικής εγγύησης που προβλέπει
η παρούσα οδηγία.

(11) Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα πρόσωπα η δραστηριότητα των οποίων συνίσταται στην
παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής διαµεσολάβησης σε τρίτους έναντι αµοιβής, η οποία µπορεί
να είναι χρηµατική ή να έχει οποιαδήποτε άλλη µορφή συνοµολογηµένου οικονοµικού
οφέλους το οποίο συνδέεται µε τις υπηρεσίες που παρέχουν αυτοί οι διαµεσολαβητές.
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(12) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα πρόσωπα που ασκούν άλλη επαγγελµατική

δραστηριότητα, όπως π.χ. οι φοροτεχνικοί ή οι λογιστές, τα οποία παρέχουν περιστασιακά

συµβουλές για ασφαλιστικά θέµατα στο πλαίσιο αυτής της άλλης επαγγελµατικής

δραστηριότητας, εφόσον η δραστηριότητα αυτή δεν αποσκοπεί ούτε στην παροχή βοήθειας

προς τον πελάτη κατά τη σύναψη ή την εκτέλεση ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής

σύµβασης, ούτε στην κατ�επάγγελµα διαχείριση περιπτώσεων ζηµιών µιας ασφαλιστικής ή

αντασφαλιστικής επιχείρησης, ούτε στην  εκτίµηση και τον διακανονισµό ζηµιών.

(13) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα πρόσωπα που ασκούν την ασφαλιστική

διαµεσολάβηση ως παρεπόµενη δραστηριότητα υπό ορισµένες αυστηρές προϋποθέσεις.

(14) Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές πρέπει να εγγράφονται σε µητρώο της

αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους όπου έχουν την διαµονή τους ήτην κεντρική τους

διοίκηση, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν αυστηρά επαγγελµατικά προσόντα όσον αφορά

την ικανότητα, την καλή φήµη, την κάλυψη της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης και την

χρηµατοοικονοµική ικανότητα.

(15) Η εν λόγω εγγραφή σε µητρώο θα πρέπει να επιτρέπει στους ασφαλιστικούς και

αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές να δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη µέλη σύµφωνα µε

τις αρχές της ελεύθερης εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, µε την

προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η κατάλληλη διαδικασία ενηµέρωσης µεταξύ των αρµόδιων

αρχών.

(16) Απαιτείται η εφαρµογή κατάλληλων κυρώσεων έναντι των προσώπων που ασκούν τη

δραστηριότητα της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης χωρίς να έχουν

εγγραφεί σε µητρώο, των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που

χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες διαµεσολαβητών µη εγγεγραµµένων σε µητρώα ή

διαµεσολαβητών που δεν συµµορφώνονται µε τις εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί

σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.
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(17) Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των αρµόδιων αρχών είναι απαραίτητη

για την προστασία των καταναλωτών και την εξασφάλιση της ευρωστίας των ασφαλιστικών

και αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην ενιαία αγορά.

(18) Έχει ουσιώδη σηµασία για τον πελάτη να γνωρίζει αν ο διαµεσολαβητής µε τον οποίο

συναλλάσσεται τον συµβουλεύει για προϊόντα από ένα ευρύ φάσµα ασφαλιστικών

επιχειρήσεων ή για προϊόντα που παρέχονται από ένα συγκεκριµένο αριθµό ασφαλιστικών

επιχειρήσεων.

(19) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διευκρινίζει τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών

διαµεσολαβητών σχετικά µε τις πληροφορίες που παρέχουν στους πελάτες. Σχετικά µε το

ζήτηµα αυτό, τα κράτη µέλη δύνανται να διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις

οι οποίες θα ισχύουν για τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, ανεξαρτήτως του τόπου

διαµονής τους, εφόσον ασκούν τις διαµεσολαβητικές τους δραστηριότητες στην επικράτειά

τους, υπό τον όρο ότι οι αυστηρότερες αυτές διατάξεις είναι σύµφωνες µε το κοινοτικό

δίκαιο, συµπεριλαµβανόµενης της οδηγίας 2000/31/ΕΚ 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της

πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά.

(20) Αν ο διαµεσολαβητής δηλώνει ότι παρέχει συµβουλές για προϊόντα από ένα ευρύ φάσµα

ασφαλιστικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να προβαίνει σε αµερόληπτη και επαρκώς διεξοδική

ανάλυση των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Επί πλέον, όλοι οι διαµεσολαβητές θα

πρέπει να εξηγούν τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι συµβουλές τους.

(21) Η ανάγκη για παροχή των εν λόγω πληροφοριών είναι µικρότερη, όταν ο καταναλωτής είναι

µια εταιρεία που αναζητεί ασφαλιστική ή αντασφαλιστική κάλυψη εµπορικών και

βιοµηχανικών κινδύνων.

(22) Στα κράτη µέλη πρέπει να υφίστανται επαρκείς και αποτελεσµατικές διαδικασίες

καταγγελιών και προσφυγών για το διακανονισµό των διαφορών µεταξύ ασφαλιστικών

διαµεσολαβητών και καταναλωτών, χρησιµοποιώντας ενδεχοµένως τις ισχύουσες

διαδικασίες.

                                                
1 ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.



5462/1/02 REV 1 DM/sp 6
DG C II   EL

(23) Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος των  πελατών για προσφυγή στα δικαστήρια, τα κράτη

µέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που έχουν θεσπιστεί για την

εξωδικαστική επίλυση των διαφορών να συνεργάζονται στην επίλυση διασυνοριακών

διαφορών. Η εν λόγω συνεργασία θα µπορούσε π.χ. να επιτρέπει στους πελάτες να έρχονται

σε επαφή µε εξωδικαστικούς φορείς στο κράτος µέλος διαµονής τους για καταγγελίες κατά

των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλα κράτη µέλη. Η

δηµιουργία του δικτύου FIN-NET παρέχει αυξηµένη βοήθεια στους καταναλωτές όταν

χρησιµοποιούν διασυνοριακές υπηρεσίες.

(24) Η οδηγία 77/92/ΕΟΚ θα πρέπει κατά συνέπεια να καταργηθεί.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων

ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης από φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα οποία

είναι εγκατεστηµένα ή επιθυµούν να εγκατασταθούν σε κράτος µέλος.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες διαµεσολάβησης

για ασφαλιστικές συµβάσεις, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

(α) η ασφαλιστική σύµβαση απαιτεί µόνον γνώσεις της παρεχόµενης ασφαλιστικής κάλυψης,
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(β) η ασφαλιστική σύµβαση δεν είναι σύµβαση ασφάλισης ζωής,

(γ) η ασφαλιστική σύµβαση δεν καλύπτει κανενός είδους αστική ευθύνη,

(δ) η κύρια επαγγελµατική δραστηριότητα των προσώπων αυτών δεν είναι η ασφαλιστική

διαµεσολάβηση,

(ε) η ασφάλιση είναι συµπληρωµατική προς το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχεται από

οποιονδήποτε προµηθευτή, εφόσον η εν λόγω ασφάλιση καλύπτει :

i) τον κίνδυνο βλάβης, απώλειας ή ζηµίας αγαθών που παρέχει ο προµηθευτής αυτός, ή

ii) τη ζηµία ή απώλεια των αποσκευών και τους άλλους κινδύνους που σχετίζονται µε

ταξίδι για το οποίο έγινε κράτηση από τον προµηθευτή αυτόν, ακόµη και αν η

ασφάλιση καλύπτει ασφάλιση ζωής ή κινδύνους αστικής ευθύνης, υπό τον όρο ότι η

κάλυψη αυτή είναι παρεπόµενη προς την κυρία κάλυψη που αφορά τους κινδύνους που

σχετίζονται µε το ταξίδι,

(στ) το ποσό των ετήσιων ασφαλίστρων δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ και η συνολική διάρκεια της

ασφαλιστικής σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων ανανεώσεων, δεν

υπερβαίνει περίοδο πέντε ετών.

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται όσον αφορά τις υπηρεσίες ασφαλιστικής και

αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης που παρέχονται σε σχέση µε κινδύνους και υποχρεώσεις εκτός

της Κοινότητας.

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει επίσης το δίκαιο ενός κράτους µέλους όσον αφορά τη δραστηριότητα

ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης η οποία ασκείται από διαµεσολαβητές

εγκατεστηµένους σε τρίτη χώρα και οι οποίοι εργάζονται στην επικράτειά του στο πλαίσιο της

ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
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Η παρούσα οδηγία δεν ρυθµίζει δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης που

αναλαµβάνονται σε τρίτες χώρες, ούτε δραστηριότητες κοινοτικών ασφαλιστικών ή

αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στην πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Συµβουλίου

της 24ης Ιουλίου 1973 περί συντονισµού των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητος πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως

ζωής και την άσκηση αυτής 1, και στην πρώτη οδηγία 79/267/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης

Μαρτίου 1979 περί συντονισµού των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που

αφορούν την ανάληψη της δραστηριότητος της πρωτασφαλίσεως ζωής και την άσκηση αυτής 2, οι

οποίες αναλαµβάνονται µέσω ασφαλιστικών διαµεσολαβητών σε τρίτες χώρες.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας :

1) ως «ασφαλιστική επιχείρηση» νοείται µια επιχείρηση η οποία έχει λάβει διοικητική άδεια

σύµφωνα µε το άρθρο 6 της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ ή το άρθρο 6 της οδηγίας 79/267/ΕΟΚ,

2) ως «αντασφαλιστική επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση, πλην των ασφαλιστικών

επιχειρήσεων ή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας, η κύρια δραστηριότητα της

οποίας συνίσταται στην αποδοχή κινδύνων τους οποίους έχει ασφαλίσει ασφαλιστική

επιχείρηση, ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή άλλη αντασφαλιστική επιχείρηση,

                                                
1 ΕΕ L 228, 16.8.1973, σ. 3. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/26/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 181 της 20.7.2000, σ. 65).
2 ΕΕ L 63, 13.3.1979, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/26/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 168, 18.7.1995, σ. 7).
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3) ως «ασφαλιστική διαµεσολάβηση» νοούνται οι δραστηριότητες είτε παρουσίασης, πρότασης,

προπαρασκευής ή σύναψης συµβάσεων ασφάλισης, ή οι δραστηριότητες παροχής βοήθειας

κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης

του ασφαλιστικού κινδύνου.

∆εν θεωρούνται ως ασφαλιστική διαµεσολάβηση οι εν λόγω δραστηριότητες όταν

αναλαµβάνονται από ασφαλιστική επιχείρηση ή από υπάλληλο ασφαλιστικής επιχείρησης ο

οποίος ενεργεί υπό την ευθύνη της ασφαλιστικής επιχείρησης.

∆εν θεωρούνται ως ασφαλιστική διαµεσολάβηση ούτε οι δραστηριότητες που συνίστανται

στην περιστασιακή παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας

χωρίς την πρόθεση να βοηθηθεί ο πελάτης στη σύναψη ή την εκτέλεση ασφαλιστικής

σύµβασης, ούτε η κατ� επάγγελµα διαχείριση περιπτώσεων ζηµιών ασφαλιστικής επιχείρησης

ή οι δραστηριότητες εκτίµησης και διακανονισµού ζηµιών,

4) ως «αντασφαλιστική διαµεσολάβηση» νοούνται οι δραστηριότητες παρουσίασης, πρότασης,

προπαρασκευής ή σύναψης συµβάσεων αντασφάλισης, ή οι δραστηριότητες παροχής

βοήθειας κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συµβάσεων, ιδίως σε περίπτωση

επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

∆εν θεωρούνται ως αντασφαλιστική διαµεσολάβηση οι εν λόγω δραστηριότητες όταν

αναλαµβάνονται από αντασφαλιστική επιχείρηση ή από υπάλληλο ασφαλιστικής

επιχείρησης, ο οποίος ενεργεί υπό την ευθύνη της αντασφαλιστικής επιχείρησης.

∆εν θεωρούνται ως αντασφαλιστική διαµεσολάβηση ούτε οι δραστηριότητες που συνίστανται

στην περιστασιακή παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο άλλης επαγγελµατικής δραστηριότητας

χωρίς την πρόθεση να βοηθηθεί ο πελάτης στη σύναψη ή εκτέλεση αντασφαλιστικής

σύµβασης, ούτε η κατ� επάγγελµα διαχείριση περιπτώσεων ζηµιών έναντι αντασφαλιστικής

επιχείρησης ή οι δραστηριότητες εκτίµησης και διακανονισµού ζηµιών,



5462/1/02 REV 1 DM/sp 10
DG C II   EL

5) ως «ασφαλιστικός διαµεσολαβητής» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο

αναλαµβάνει ή ασκεί επ� αµοιβή δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης,

6) ως «αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο

αναλαµβάνει ή ασκεί επ� αµοιβή δραστηριότητες αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης,

7) ως «συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής» νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί

δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης εξ ονόµατος και για λογαριασµό

ασφαλιστικής επιχείρησης ή περισσοτέρων της µιας ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εφόσον τα

σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά µεταξύ τους,  αλλά το οποίο δεν

εισπράττει ούτε τα ασφάλιστρα ούτε τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη και ενεργεί

υπό την πλήρη ευθύνη των εν λόγω ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που

αφορούν εκάστη εξ αυτών.

Θεωρείται επίσης ως συνδεδεµένος ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ο οποίος ενεργεί υπό την

ευθύνη µιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων για τα προϊόντα που αφορούν

εκάστη εξ αυτών, κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής

διαµεσολάβησης η οποία είναι συµπληρωµατική προς την κύρια επαγγελµατική του

δραστηριότητα, όταν η ασφάλιση αποτελεί συµπλήρωµα των αγαθών ή των υπηρεσιών που

παρέχονται στα πλαίσια της εν λόγω κύριας απασχόλησης, και το οποίο δεν εισπράττει ούτε

τα ασφάλιστρα ούτε τα ποσά που προορίζονται για τον πελάτη.

8) ως «µεγάλοι κίνδυνοι» νοούνται οι κίνδυνοι όπως ορίζονται στο άρθρο 5 στοιχείο δ) της

οδηγίας 73/239/ΕΟΚ,

9) ως «κράτος µέλος καταγωγής» νοείται :

(α) εάν ο διαµεσολαβητής είναι φυσικό πρόσωπο, το κράτος µέλος στο οποίο διαµένει και

στο οποίο ασκεί τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες,

(β) εάν ο διαµεσολαβητής είναι νοµικό πρόσωπο, το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η

καταστατική του έδρα, ή, αν δεν έχει καταστατική έδρα σύµφωνα µε το εθνικό του

δίκαιο, το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεται η κεντρική του διοίκηση,
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10) ως «κράτος µέλος υποδοχής» νοείται το κράτος µέλος στο οποίο ένας ασφαλιστικός ή

αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής έχει υποκατάστηµα ή παρέχει υπηρεσίες,

11) ως «αρµόδιες αρχές» νοούνται οι αρχές τις οποίες ορίζει κάθε κράτος µέλος δυνάµει του

άρθρου 6,

12) ως «σταθερό υπόθεµα» νοείται κάθε µέσο που παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να

αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο ώστε να µπορεί

να ανατρέχει σε αυτές µελλοντικά, για το απαιτούµενο από τους σκοπούς των πληροφοριών

χρονικό διάστηµα, και που επιτρέπει την αµετάβλητη αναπαραγωγή των αποθηκευµένων

πληροφοριών.

Ειδικότερα, στο σταθερό υπόθεµα συµπεριλαµβάνονται δισκέτες, CD-ROM, DVD και ο

σκληρός δίσκος του υπολογιστή του πελάτη όπου αποθηκεύεται το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,

ενώ δεν συµπεριλαµβάνονται οι ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου, εκτός εάν µια τέτοια ιστοσελίδα

πληροί τα κριτήρια που περιλαµβάνονται στο πρώτο εδάφιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ

Άρθρο 3

Εγγραφή σε µητρώο

1. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές εγγράφονται σε µητρώο αρµόδιας

αρχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, στο κράτος µέλος καταγωγής τους.
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Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι οι

ασφαλιστικές και οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή άλλοι οργανισµοί µπορούν να συνεργάζονται

µε τις αρµόδιες αρχές για την εγγραφή των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών

σε µητρώα καθώς και την εφαρµογή σε αυτούς τους διαµεσολαβητές των απαιτήσεων που

προβλέπονται στο άρθρο 4. Ειδικότερα, οι συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές µπορούν να

εγγράφονται σε µητρώο από ασφαλιστική επιχείρηση ή από ένωση ασφαλιστικών επιχειρήσεων

υπό τον έλεγχο αρµόδιας αρχής.

Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να εφαρµόζουν την απαίτηση που αναφέρεται στο πρώτο και το

δεύτερο εδάφιο σε όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εργάζονται για µια επιχείρηση και ασκούν

δραστηριότητα ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης.

Στην περίπτωση νοµικού προσώπου, τα κράτη προβαίνουν στην εγγραφή του και καταχωρούν

επίσης στο µητρώο τα ονόµατα των φυσικών προσώπων, µελών της διοίκησης, τα οποία είναι

υπεύθυνα για τις δραστηριότητες διαµεσολάβησης.

2. Τα κράτη µέλη δύνανται να δηµιουργήσουν περισσότερα του ενός µητρώα για τους

ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, µε την προϋπόθεση ότι καθορίζουν τα

κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία θα εγγράφονται οι διαµεσολαβητές.

Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη δηµιουργία ενός ενιαίου σηµείου πληροφόρησης που θα επιτρέπει

την εύκολη και ταχεία πρόσβαση στα στοιχεία αυτών των διάφορων µητρώων τα οποία

λειτουργούν ηλεκτρονικά και ενηµερώνονται ανά πάσα στιγµή. Το εν λόγω σηµείο πληροφόρησης

επιτρέπει επίσης τον προσδιορισµό των αρµόδιων αρχών κάθε κράτους µέλους που αναφέρονται

στην παράγραφο 1, πρώτο εδάφιο.

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η εγγραφή των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών

διαµεσολαβητών σε µητρώο, συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων ασφαλιστικών

διαµεσολαβητών, να γίνεται υπό τον όρο ότι πληρούν τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα

του άρθρου 4.
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Τα κράτη µέλη µεριµνούν επίσης ώστε οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές,

συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων ασφαλιστικών διαµεσολαβητών, που παύουν να

πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, να διαγράφονται από το µητρώο. Εφόσον είναι αναγκαίο, το

κράτος µέλος καταγωγής ενηµερώνει το κράτος υποδοχής για τη διαγραφή αυτή, µε όλα τα

πρόσφορα µέσα.

4. Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να χορηγούν στον ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό

διαµεσολαβητή ένα έγγραφο το οποίο επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόµενο να ελέγχει µε αναδροµή

στο ή στα µητρώα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ότι ο διαµεσολαβητής είναι δεόντως

εγγεγραµµένος.

Το έγγραφο αυτό παρέχει τουλάχιστον τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 11

παράγραφος 1 σηµεία α) και β) και, στην περίπτωση νοµικού προσώπου, το όνοµα ή τα ονόµατα

του φυσικού προσώπου ή των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στο τέταρτο εδάφιο της

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Το κράτος µέλος απαιτεί να επιστρέφεται το εν λόγω έγγραφο στην αρµόδια αρχή που το εξέδωσε

όταν λήγει η εγγραφή του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή.

5. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που έχουν εγγραφεί σε µητρώο

µπορούν να αναλαµβάνουν και να ασκούν τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής και

αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης στην Κοινότητα τόσο υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης

όσο και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

6. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να προσφεύγουν στις υπηρεσίες

ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης µόνο των ασφαλιστικών και

αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών που έχουν εγγραφεί σε µητρώο και των προσώπων που

αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.
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Άρθρο 4

Απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα

1. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές κατέχουν επαρκείς γενικές, εµπορικές

και επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, όπως καθορίζεται από το κράτος µέλος καταγωγής του

διαµεσολαβητή.

Τα κράτη µέλη καταγωγής δύνανται να διαφοροποιούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, όσον

αφορά τις επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, ανάλογα µε τη δραστηριότητα του

ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και τα διατιθέµενα προϊόντα, ιδίως εάν ο

διαµεσολαβητής ασκεί κύρια δραστηριότητα άλλη από την ασφαλιστική διαµεσολάβηση. Στην

τελευταία αυτή περίπτωση, ο ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να ασκήσει δραστηριότητα ασφαλιστικής

διαµεσολάβησης παρά µόνον εάν ένας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που πληροί τις απαιτήσεις

του παρόντος άρθρου ή µια ασφαλιστική επιχείρηση αναλαµβάνει στο ακέραιο την ευθύνη των

ενεργειών του.

Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν ότι, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3

παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, η ασφαλιστική επιχείρηση εξακριβώνει ότι οι γνώσεις και

ικανότητες των διαµεσολαβητών πληρούν τις απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας

παραγράφου και, ενδεχοµένως, παρέχει κατάλληλη κατάρτιση σε αυτούς τους διαµεσολαβητές η

οποία αντιστοιχεί στις απαιτήσεις τις σχετικές µε τα προϊόντα που προτείνουν οι εν λόγω

διαµεσολαβητές.

Τα κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόζουν την απαίτηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της

παρούσας παραγράφου σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται σε επιχείρηση και ασκούν τη

δραστηριότητα της ασφαλιστικής ή της αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης. Τα κράτη µέλη

µεριµνούν ώστε ένα εύλογο ποσοστό προσώπων από τη διοίκηση αυτών των επιχειρήσεων, τα

οποία είναι υπεύθυνα για τη διαµεσολάβηση όσον αφορά τα ασφαλιστικά προϊόντα, καθώς και όλα

τα άλλα πρόσωπα που συµµετέχουν άµεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαµεσολάβηση,

να έχουν αποδεδειγµένα τις γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση της

δραστηριότητάς τους.
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2. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές πρέπει να έχουν καλή φήµη. Ως

ελάχιστη προϋπόθεση πρέπει να διαθέτουν λευκό ποινικό µητρώο ή να πληρούν άλλη ισοδύναµη

εθνική απαίτηση όσον αφορά σοβαρά ποινικά αδικήµατα που συνδέονται είτε µε εγκλήµατα κατά

της περιουσίας είτε µε εγκλήµατα σχετικά µε οικονοµικές δραστηριότητες, και δεν θα πρέπει να

έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση κατά το παρελθόν, εκτός αν έχουν αποκατασταθεί σύµφωνα µε το

εθνικό δίκαιο.

Τα κράτη µέλη, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο,

δύνανται να επιτρέπουν στην ασφαλιστική επιχείρηση να εξακριβώνει την καλή φήµη των

συνδεδεµένων ασφαλιστικών διαµεσολαβητών.

Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να εφαρµόζουν την απαίτηση του πρώτου εδαφίου της παρούσας

παραγράφου σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται σε επιχείρηση και ασκούν δραστηριότητα

ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης. Όµως, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η

διοίκηση των εν λόγω επιχειρήσεων και το τυχόν άλλο προσωπικό που ασχολείται άµεσα µε την

ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαµεσολάβηση να πληρούν την απαίτηση αυτή.

3. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές διαθέτουν ασφάλιση επαγγελµατικής

αστικής ευθύνης η οποία καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Κοινότητας, ή οποιαδήποτε άλλη

ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελµατική αµέλεια, για ποσό

τουλάχιστον 1 000 000 ευρώ ανά απαίτηση και 1 500 000 ευρώ συνολικά κατ� έτος για όλες τις

απαιτήσεις, εκτός εάν η εν λόγω ασφάλιση ή άλλη ανάλογη εγγύηση παρέχεται ήδη από

ασφαλιστική, αντασφαλιστική ή άλλη επιχείρηση για λογαριασµό της οποίας ενεργεί ή από την

οποία εξουσιοδοτείται να ενεργεί ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής, ή εάν η εν

λόγω επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις ενέργειες του διαµεσολαβητή.
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4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την προστασία των πελατών έναντι

αδυναµίας του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή να µεταβιβάσει το ασφάλιστρο στην ασφαλιστική

επιχείρηση ή να µεταβιβάσει το ποσό της αποζηµίωσης ή να προβεί σε επιστροφή ασφαλίστρων

στον ασφαλιζόµενο.

Τα εν λόγω µέτρα µπορούν να λάβουν µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες µορφές :

(α) θέσπιση νοµοθετικών ή συµβατικών διατάξεων σύµφωνα µε τις οποίες τα χρήµατα που

καταβάλλει ο πελάτης στο διαµεσολαβητή λογίζονται ως καταβληθέντα στην επιχείρηση, ενώ

τα χρήµατα που έχει καταβάλει η επιχείρηση στο διαµεσολαβητή δεν λογίζονται ως

καταβληθέντα στον πελάτη προτού αυτός τα εισπράξει πραγµατικά,

(β) απαίτηση από τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές να έχουν χρηµατοοικονοµική ικανότητα

που αντιστοιχεί, σε µόνιµη βάση, στο 4% των ετήσιων εισπραχθέντων ασφαλίστρων, µε

ελάχιστο όριο τα 15 000 ευρώ,

(γ) απαίτηση να µεταβιβάζονται τα χρήµατα του πελάτη µέσω αυστηρά διαχωρισµένων

λογαριασµών πελατών, οι οποίοι δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται για την εξόφληση άλλων

πιστωτών σε περίπτωση πτώχευσης,

(δ) απαίτηση σύστασης εγγυητικού κεφαλαίου.

5. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής

διαµεσολάβησης πρέπει να πληρούνται οι επαγγελµατικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν

άρθρο σε µόνιµη βάση.

6. Τα κράτη µέλη µπορούν να καταστήσουν αυστηρότερες τις απαιτήσεις που ορίζονται στο

παρόν άρθρο ή να προσθέσουν άλλες για τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς

διαµεσολαβητές που έχουν εγγραφεί σε µητρώο στην επικράτειά τους.
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7. Τα ποσά που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 αναθεωρούνται περιοδικά προκειµένου

να λαµβάνεται υπόψη η εξέλιξη του ευρωπαϊκού δείκτη τιµών καταναλωτή όπως δηµοσιεύεται από

τηνEurostat. Η πρώτη αναθεώρηση πραγµατοποιείται πέντε έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης

ισχύος της παρούσας οδηγίας και κάθε µετέπειτα αναθεώρηση πραγµατοποιείται πέντε έτη µετά

την προηγούµενη.

Οι προσαρµογές είναι αυτόµατες. Το βασικό ποσό σε ευρώ αυξάνεται κατά το ποσοστό µεταβολής

του προαναφερόµενου δείκτη κατά την περίοδο µεταξύ της έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας

και της ηµεροµηνίας της πρώτης αναθεώρησης ή µεταξύ της ηµεροµηνίας της τελευταίας

αναθεώρησης και της ηµεροµηνίας της νέας αναθεώρησης και στρογγυλοποιείται προς το επόµενο

ακέραιο ευρώ.

Άρθρο 5

Κοινοποίηση της εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών σε άλλα κράτη µέλη

1. Κάθε ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής ο οποίος προτίθεται να ασκήσει τις

δραστηριότητές του για πρώτη φορά σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη υπό καθεστώς ελεύθερης

παροχής υπηρεσιών ή υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες

αρχές του κράτους µέλους καταγωγής.

Εντός προθεσµίας ενός µηνός µετά την κοινοποίηση αυτή, οι εν λόγω αρµόδιες αρχές

γνωστοποιούν στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών υποδοχής που το επιθυµούν την πρόθεση

του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή και ενηµερώνουν ταυτόχρονα τον

ενδιαφερόµενο διαµεσολαβητή.

Ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής µπορεί να αρχίσει τη δραστηριότητά του ένα

µήνα µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία ενηµερώθηκε από τις αρµόδιες αρχές του κράτους

µέλους καταγωγής για την κοινοποίηση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο. Ωστόσο, ο

διαµεσολαβητής µπορεί να αρχίσει αµέσως τη δραστηριότητά του αν το κράτος µέλος υποδοχής

δεν επιθυµεί να λαµβάνει τη σχετική γνωστοποίηση.



5462/1/02 REV 1 DM/sp 18
DG C II   EL

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή την επιθυµία τους να ενηµερώνονται σύµφωνα

µε την παράγραφο 1. Η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικά όλα τα κράτη µέλη.

3. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής µπορούν να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα

ώστε να δηµοσιοποιούν µε τον κατάλληλο τρόπο τους όρους υπό τους οποίους πρέπει να

ασκούνται, προς το γενικό συµφέρον, οι εν λόγω επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο έδαφός τους.

Άρθρο 6

Αρµόδιες αρχές

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν τις αρµόδιες αρχές που είναι επιφορτισµένες µε την εξασφάλιση της

εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. Ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά, αναφέροντας την

ενδεχόµενη κατανοµή αυτών των καθηκόντων.

2. Οι αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να είναι είτε δηµόσιες αρχές είτε

οργανισµοί που αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο ή από δηµόσιες αρχές ρητώς

εξουσιοδοτηµένες προς τούτο από το εθνικό δίκαιο. ∆εν πρέπει να είναι ασφαλιστικές ή

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

3. Οι αρµόδιες αρχές διαθέτουν όλες τις εξουσίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των

καθηκόντων τους. Κάθε κράτος µέλος µεριµνά, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της µιας

αρµόδιες αρχές στο έδαφός του, για την στενή συνεργασία µεταξύ τους προκειµένου να

εκπληρώνουν αποτελεσµατικά τα αντίστοιχα καθήκοντά τους.
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Άρθρο 7

Κυρώσεις

1. Τα κράτη µέλη προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις σε περίπτωση  άσκησης της

δραστηριότητας του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή  από πρόσωπο που δεν έχει

εγγραφεί σε σχετικό µητρώο κράτους µέλους και δεν αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2.

2. Τα κράτη µέλη προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις έναντι των ασφαλιστικών ή

αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες ασφαλιστικής ή

αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης προσώπων που δεν έχουν εγγραφεί σε σχετικό µητρώο κράτους

µέλους και δεν αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2.

3. Τα κράτη µέλη προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις σε περίπτωση που ένας ασφαλιστικός ή

αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής δεν συµµορφώνεται µε τις εθνικές διατάξεις που έχουν

θεσπισθεί σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

4. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εξουσία των κρατών µελών υποδοχής να λαµβάνουν

κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη ή τον κολασµό πράξεων που διαπράττονται στο έδαφός τους, οι

οποίες είναι αντίθετες προς νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί προς το

γενικό συµφέρον. Η εξουσία αυτή περιλαµβάνει τη δυνατότητα των εν λόγω κρατών µελών να

εµποδίσουν τους παρανοµήσαντες ασφαλιστικούς ή αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές να

ασκήσουν περαιτέρω δραστηριότητες στο έδαφός τους.

5. Τυχόν θεσπιζόµενα µέτρα που συνεπάγονται κυρώσεις ή περιορισµούς των δραστηριοτήτων

ενός ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογηµένα και

να γνωστοποιούνται στον ενδιαφερόµενο διαµεσολαβητή. Κατά των µέτρων αυτών µπορεί να

ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους µέλους που τα θέσπισε.
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Άρθρο 8

Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών

1. Οι αρµόδιες αρχές των διαφόρων κρατών µελών συνεργάζονται προκειµένου να

εξασφαλίζουν την ορθή εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

2. Οι αρµόδιες αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τους ασφαλιστικούς ή

αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις που προβλέπονται στο

άρθρο 7 παράγραφος 3, ή µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4,  οι δε πληροφορίες

αυτές  ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα τη διαγραφή από το µητρώο των διαµεσολαβητών.

Επιπλέον, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να ανταλλάσσουν κάθε σχετική πληροφορία µετά από αίτηση

µιας από τις αρχές αυτές.

3. Όλα τα πρόσωπα που υποχρεούνται να λαµβάνουν ή να παρέχουν πληροφορίες σύµφωνα µε

την παρούσα οδηγία οφείλουν να τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο, όπως ορίζεται στο άρθρο 16

της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για τον συντονισµό των

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της

ασφάλειας ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία

για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής) 1 και στο άρθρο 15 της οδηγίας 92/96/ΕΟΚ του

Συµβουλίου της 10ης Νοεµβρίου 1992 για τον συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και

διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση ζωής, και για την τροποποίηση των

οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 90/619/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία σχετικά µε την ασφάλεια ζωής) 2.

                                                
1 ΕΕ L 228, 11.8.1992, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/64/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 290, 17.11.2000, σ. 27).
2 ΕΕ L 360, 9.12.1992, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/64/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
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Άρθρο 9

Καταγγελίες

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την καθιέρωση διαδικασιών οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες και

άλλους ενδιαφεροµένους να υποβάλλουν καταγγελίες κατά των ασφαλιστικών και

αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών.

Άρθρο 10

Εξώδικη επίλυση διαφορών

1. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τη θέσπιση κατάλληλων και αποτελεσµατικών διαδικασιών

υποβολής καταγγελιών και προσφυγών για την εξώδικη επίλυση διαφορών µεταξύ των

ασφαλιστικών διαµεσολαβητών και των πελατών, χρησιµοποιώντας, κατά περίπτωση, ήδη

υφιστάµενους φορείς.

2. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τους φορείς αυτούς να συνεργάζονται στην επίλυση

διασυνοριακών διαφορών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Άρθρο 11

Πληροφορίες που παρέχει ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής

1. Πριν από τη σύναψη της αρχικής ασφαλιστικής σύµβασης και, εν ανάγκη, κατά την

τροποποίηση ή την ανανέωσή της, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής παρέχει στον πελάτη τις

κάτωθι τουλάχιστον πληροφορίες :

(α) την ταυτότητα και διεύθυνσή του,

(β) το µητρώο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος και τα µέσα για την εξακρίβωση της εγγραφής του,

(γ) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση συµµετοχή του που υπερβαίνει το 10% των δικαιωµάτων

ψήφου ή του κεφαλαίου συγκεκριµένης ασφαλιστικής επιχείρησης,

(δ) οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση συµµετοχή συγκεκριµένης ασφαλιστικής επιχείρησης ή

µητρικής επιχείρησης συγκεκριµένης ασφαλιστικής επιχείρησης που υπερβαίνει το 10% των

δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή,

(ε) τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 9, οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες και άλλους

ενδιαφεροµένους να υποβάλλουν καταγγελίες για τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς

διαµεσολαβητές και, ενδεχοµένως, για τις εξώδικες διαδικασίες καταγγελίας και προσφυγής

που αναφέρονται στο άρθρο 10.
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Επί πλέον, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής ενηµερώνει τον πελάτη, όσον αφορά την

προτεινόµενη σύµβαση,για το κατά πόσον :

(i) παρέχει συµβουλές βάσει της υποχρέωσης της παραγράφου 2 να παρέχει αµερόληπτη

ανάλυση,

ή

(ii) έχει συµβατική υποχρέωση να ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης

αποκλειστικά µε µία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή,

ενηµερώνει επίσης τον πελάτη για τις επωνυµίες των εν λόγω ασφαλιστικών

επιχειρήσεων,

ή

(iii) δεν έχει συµβατική υποχρέωση να ασκεί δραστηριότητες ασφαλιστικής

διαµεσολάβησης αποκλειστικά µε µία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και

δεν παρέχει συµβουλές βάσει της υποχρέωσης της παραγράφου 2 να παρέχει

αµερόληπτη ανάλυση. Στην περίπτωση αυτή, ενηµερώνει επίσης τον πελάτη για τις

επωνυµίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων µε τις οποίες δύναται να ασκεί και όντως

ασκεί επιχειρηµατικές δραστηριότητες.

2. Εάν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής πληροφορήσει τον πελάτη ότι παρέχει συµβουλές βάσει

αµερόληπτης ανάλυσης, οφείλει να τις παρέχει ύστερα από ανάλυση επαρκούς αριθµού

ασφαλιστικών συµβάσεων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να είναι σε θέση να συστήσει την

ασφαλιστική σύµβαση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του πελάτη.

3. Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύµβασης ασφάλισης, ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής

πρέπει τουλάχιστον, βάσει ιδίως των πληροφοριών τις οποίες παρέσχε ο πελάτης, να διευκρινίζει

τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του πελάτη καθώς και τους λόγους στους οποίους βασίζονται οι

συµβουλές που δίδονται στον πελάτη σχετικά µε συγκεκριµένο ασφαλιστικό προϊόν. Οι

διευκρινίσεις αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον σύνθετο χαρακτήρα της προτεινόµενης

ασφαλιστικής σύµβασης.
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4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, και 3 δεν χρειάζεται να παρέχονται

όταν ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής διαµεσολαβεί στην ασφάλιση µεγάλων κινδύνων, ούτε στην

περίπτωση διαµεσολάβησης αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών.

5. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν σε ισχύ ή να εισάγουν αυστηρότερες διατάξεις σχετικά

µε τις απαιτήσεις της προβλεπόµενης στην παράγραφο 1 πληροφόρησης, εφόσον οι διατάξεις αυτές

είναι συµβατές µε το κοινοτικό δίκαιο.

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εθνικές διατάξεις που προβλέπονται στο πρώτο

εδάφιο.

Η Επιτροπή, προκειµένου να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο διαφάνειας µε κάθε κατάλληλο µέσο,

φροντίζει ώστε οι κοινοποιούµενες σε αυτήν πληροφορίες σχετικά µε τις εθνικές διατάξεις να

κοινοποιούνται επίσης στους καταναλωτές και τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές.

Άρθρο 12

Όροι ενηµέρωσης

1. Κάθε πληροφορία που πρέπει να παρέχεται στους πελάτες σύµφωνα µε το άρθρο 11

γνωστοποιείται :

(α) γραπτώς ή επί άλλου σταθερού υποθέµατος διαθέσιµου και προσιτού στον πελάτη,

(β) µε σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να είναι κατανοητή από τον πελάτη,

(γ) σε επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους της ασφαλιστικής υποχρέωσης ή σε οποιαδήποτε

άλλη γλώσσα έχουν συµφωνήσει µεταξύ τους οι αντισυµβαλλόµενοι.
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2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), οι πληροφορίες που αναφέρονται στο

άρθρο 11 µπορούν να παρέχονται προφορικά εφόσον το ζητήσει ο πελάτης ή εάν απαιτείται άµεση

κάλυψη. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πληροφορίες παρέχονται στον πελάτη σύµφωνα µε την

παράγραφο 1 αµέσως µετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης.

3. Στην περίπτωση ασφάλισης µέσω τηλεφώνου, οι πληροφορίες που δίδονται προηγουµένως

στον πελάτη συνάδουν προς τους κοινοτικούς κανόνες που διέπουν την εξ αποστάσεως εµπορία

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Επιπλέον, παρέχονται στον πελάτη

πληροφορίες σύµφωνα µε την παράγραφο 1, αµέσως µετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

∆ικαίωµα προσφυγής στα δικαστήρια

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να είναι δυνατή η προσφυγή στα δικαστήρια κατά των αποφάσεων

που λαµβάνονται σε σχέση µε τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, τους αντασφαλιστικούς

διαµεσολαβητές ή τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις δυνάµει των νοµοθετικών, κανονιστικών και

διοικητικών διατάξεων που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 14

Κατάργηση οδηγίας

Η οδηγία 77/92/ΕΟΚ καταργείται από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 15

παράγραφος 1.
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Άρθρο 15

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες, νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από ............. ∗∗∗∗ . Ενηµερώνουν αµέσως

την Επιτροπή σχετικά.

Αυτές οι διατάξεις, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία

ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της

αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των νοµοθετικών, κανονιστικών και

διοικητικών διατάξεων που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. Στην

ανακοίνωση αυτή περιλαµβάνουν και πίνακα ο οποίος υποδεικνύει τις εθνικές διατάξεις που

αντιστοιχούν στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
∗∗∗∗ ∆ύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 17

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στ

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

___________________________



5462/1/02 REV 1 ADD 1 ∆Λ/ρα/ΜΣ
DG C II   EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Bρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2002
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2000/0213 (COD)

5462/1/02 REV 1
ADD 1

SURE 4
CODEC 64

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 18 Μαρτίου 2002 για

την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



5462/1/02 REV 1 ADD 1 ∆Λ/ρα/ΜΣ 1
DG C II   EL

I. Εισαγωγή

1. Στις 22 Σεπτεµβρίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για οδηγία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την ασφαλιστική

διαµεσολάβηση 1. Η πρόταση βασιζόταν στα άρθρα 47 παρ. 2 και 55 της Συνθήκης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε στις 14 Νοεµβρίου 2001 2.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 30 Μαΐου 2001 3.

3. Στις 26 Νοεµβρίου 2001, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία 4 προκειµένου

να καθοριστεί Κοινή Θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251 παρ. 2 της Συνθήκης σε

µεταγενέστερο στάδιο.

4. Στις 18 Μαρτίου 2002 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του ως έχει στο έγγραφο

5462/02.

II. Στόχος

Η πρόταση έχει ως σκοπό την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών και

συγχρόνως τη συµβολή σε υψηλό βαθµό προστασίας του καταναλωτή. Οι εγγεγραµµένοι σε

µητρώο διαµεσολαβητές θα µπορούν να αναλαµβάνουν και να ασκούν τις δραστηριότητές

τους σε όλη την Κοινότητα επωφελούµενοι από την ελευθερία εγκατάστασης και την

ελευθερία παροχής υπηρεσιών υπό τον έλεγχο των αρχών του κράτους µέλους καταγωγής

τους. Επιπλέον, η πρόταση καθορίζει κανόνες για την πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται

στους καταναλωτές.

Η πρόταση προβλέπει ότι τα φυσικά ή τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες

ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης θα πρέπει να εγγράφονται σε µητρώο

βάσει ελαχίστων προϋποθέσεων, ιδίως όσον αφορά τις επαγγελµατικές γνώσεις τους και την

καλή φήµη τους.

                                                
1 EE C 29 E, 30.1.2001, σ. 245.
2 EE C
3 EE C 221 7.8.2001, σ. 121.
4 EE C
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III. Ανάλυση της κοινής θέσης ως έχει στο έγγραφο 5462/02

1. Γενικά

Η κοινή θέση ακολουθεί την προσέγγιση που είχε προτείνει η Επιτροπή, αλλά συµπεριέλαβε

και ορισµένες τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό έγινε

προκειµένου να ληφθεί υπόψη το καθεστώς ορισµένων διαµεσολαβητών. Εποµένως ορίστηκε

η έννοια του «συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή» (άρθρο 2 παρ. 7), καθώς και ο

ουσιαστικότερος ρόλος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την διαδικασία εγγραφής των

προσώπων αυτών καθώς και κατά τον έλεγχο των επαγγελµατικών γνώσεων και προσόντων

τους. Περαιτέρω, η κοινή θέση προσδιορίζει ότι µόνον τα ονόµατα ορισµένων προσώπων της

διοικητικής δοµής των διαµεσολαβητών (νοµικών προσώπων) πρέπει να εγγράφονται στα

µητρώα (άρθρο 3 παρ. 1). ∆ιευκρινίστηκε επίσης η µεταχείριση διαµεσολαβητών από τρίτες

χώρες (άρθρο 1 παρ. 3). Τροποποιήθηκε αναλόγως η διάταξη σχετικά µε την ασφάλιση και

την εγγύηση αποζηµίωσης (άρθρο 4 παρ. 3), επιπλέον των οποίων προστέθηκε όριο

1.500.000 € συνολικά κατ� έτος για όλες τις απαιτήσεις.

Το Συµβούλιο προσέθεσε µια ειδική διάταξη για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ

αρµοδίων αρχών (άρθρο 7α, µε σηµερινή αρίθµηση άρθρο 8) προκειµένου να διευκολυνθεί η

διαγραφή από τα εθνικά µητρώα των ονοµάτων προσώπων στα οποία έχουν επιβληθεί

ορισµένες κυρώσεις. Προστέθηκε επίσης µια ειδική διάταξη που αφορά τις πωλήσεις µέσω

τηλεφώνου (άρθρο 11 παρ. 3), που έχει τώρα αριθµό άρθρο 12 παρ. 3. Τέλος,

διευκρινίστηκαν περαιτέρω οι προϋποθέσεις πληροφόρησης (άρθρο 10 παρ. 1-3), µε

σηµερινή αρίθµηση άρθρο 11 (παρ. 1-3) και εποµένως βελτιώθηκε η διαφάνεια για τους

πελάτες.

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Συµβούλιο δέχτηκε ορισµένες από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Οι περισσότερες

από αυτές έγιναν δεκτές κατ� ουσίαν, καίτοι δεν ακολουθήθηκε η ακριβής διατύπωση.

Ωστόσο, ορισµένες τροπολογίες δεν µπορούσαν να γίνουν δεκτές από το Συµβούλιο.
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2.1. Οι ακόλουθες τροπολογίες του ΕΚ έγιναν δεκτές και ενσωµατώθηκαν στο κείµενο του

Συµβουλίου (έγγρ. 5462/02) :

Τροπολογία 4 - αιτιολογική σκέψη 12 (τώρα αιτιολογική σκέψη 14)

Η µνεία της «κατοικίας» στην αιτιολογική αυτή σκέψη είναι θεµελιωµένη.

Τροπολογία 56/άρθρο 4, παρ. 4, σηµείο α)

Η θέσπιση συµβατικών διατάξεων (µε σκοπό την προστασία του καταναλωτή) ακολουθεί τις

νοµικές παραδόσεις ορισµένων κρατών µελών.

2.2. Οι ακόλουθες τροπολογίες του ΕΚ έγιναν δεκτές χωρίς τροποποιήσεις στην

προτεινόµενη διατύπωση :

Τροπολογία 1 - αιτιολογική σκέψη 10

Μία επιπλέον φράση όσον αφορά την εξαίρεση των δραστηριοτήτων απλής παροχής

πληροφοριών γενικού χαρακτήρα σχετικά µε ασφαλιστικά προϊόντα πρέπει να εξετασθεί στο

πλαίσιο σαφέστερων τροποποιήσεων που έχουν γίνει στην αιτιολογική σκέψη 12, στο

άρθρο 2 παρ. 3, τελευταίο εδάφιο και στο άρθρο 2 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο.

Τροπολογία 5 - αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

Το ζήτηµα των περισσοτέρων µητρώων των κρατών µελών, τα οποία συµπληρώνονται από

ένα προσιτό κεντρικό σηµείο πληροφόρησης έχει εξετασθεί σαφώς στο τροποποιηµένο

άρθρο 3 παρ. 2. Σύµφωνα µε τις αρχές που εφαρµόζονται στην κατάρτιση κοινοτικής

νοµοθεσίας, µια διάταξη αυτού του τύπου πρέπει να γίνεται στα άρθρα και όχι στο

αιτιολογικό.
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Τροπολογία 7 - Άρθρο 1, παράγραφος 2, σηµείο α)

Το πνεύµα της τροπολογίας ήταν να βελτιωθεί η διατύπωση αυτού του σηµείου και να

εξαιρεθούν οι απλές συµβάσεις που δεν απαιτούν ειδικές ασφαλιστικές γνώσεις. Το κείµενο

του Συµβουλίου προβλέπει µία θετική διατύπωση για το ίδιο ζήτηµα και πιστεύεται ότι είναι

σαφέστερο από την πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογίες 8 και 49 - Άρθρο 1, παράγραφος 2, σηµείο β)

Την ουσία αυτής της τροπολογίας πραγµατεύεται το σηµείο ε) της ίδιας παραγράφου, στο

οποίο κανονικά ανήκει. Το τελευταίο µέρος της τροπολογίας «βασική κάλυψη που παρέχεται

κατά συνήθεια» δεν µπορεί να γίνει δεκτή διότι δεν προσθέτει καµία ουσία στον κατάλογο

των κριτηρίων για τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2, ιδίως 2 β), γ), ε).

Τροπολογία 9 - Άρθρο 1, παράγραφος 2, σηµείο γ)

Η τροπολογία αυτή φαίνεται ότι έχει σκοπό να καλύψει την ασφάλιση ταξιδίων, τα οποία

έχουν κάποιους κινδύνους αστικής ευθύνης που περιλαµβάνονται σε µία συµπληρωµατική

κάλυψη. Το όλο ζήτηµα πραγµατεύεται τώρα σαφέστερα η νέα διατύπωση της παραγράφου 2

σηµείο ε).

Τροπολογία 11 - Άρθρο 1, παράγραφος 2, σηµείο ε)

Ο στόχος της τροπολογίας είναι να συµπεριλάβει όλα τα είδη κινδύνων που συνδέονται

συνήθως µε ένα ταξίδι. Ωστόσο, εν προκειµένω το Συµβούλιο θεωρεί ότι η διατύπωσή της

είναι απλούστερη.
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Τροπολογία 15 - Άρθρο 2, σηµείο 3

Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε να συµπεριλάβει όλες τις περιπτώσεις όπου ένα πρόσωπο παρέχει

πληροφορίες, αλλά θέλησε να εξαιρέσει την ευκαιριακή παροχή πληροφοριών σαφέστερα απ�

ότι φαίνεται να το κάνει το Κοινοβούλιο. Η γενική φράση «παροχή πληροφοριών�» που τα

περιείχε όλα διαγράφηκε και προστέθηκε ένα νέο εδάφιο για την «περιστασιακή παροχή

πληροφοριών» προκειµένου να διευκρινισθεί ο ορισµός της ασφαλιστικής διαµεσολάβησης.

Η µνεία των ηλεκτρονικών µέσων είναι περιττή στο σηµείο αυτό, διότι εδώ θα πρέπει να

περιγράφεται η δραστηριότητα και όχι η µέθοδος πώλησης. Η ασφαλιστική διαµεσολάβηση

µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων εµπίπτει σαφώς στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας,

εποµένως το τελευταίο µέρος της τροπολογίας αυτής δεν είναι αναγκαίο.

Τροπολογία 16 - Άρθρο 2, σηµείο 4

Βλέπε τους λόγους που αναφέρονται στην τροπολογία 15.

Τροπολογία 17 - Άρθρο 2 σηµείο 6α (νέο) (τώρα σηµείο (7))

Το Συµβούλιο συµπεριέλαβε τον ορισµό του «συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή»

προκειµένου να προσδιορίσει το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων που εφαρµόζονται σε αυτό

τον τύπο διαµεσολαβητού, ιδίως όσον αφορά την εγγραφή σε µητρώα και το ρόλο των

ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την εξακρίβωση των επαγγελµατικών προσόντων. Η

πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει τέτοιο ορισµό.

Τροπολογία 21 - Άρθρο 2 σηµείο 10 (τώρα 12)

Ο ανοικτός κατάλογος των «σταθερών υποθεµάτων» συµπεριλαµβάνεται µε ελαφρές

τροποποιήσεις στην διατύπωση («ειδικότερα�») προκειµένου να γίνει σαφέστερο το ζήτηµα

αυτό.
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Τροπολογία 23 - Άρθρο 3, παράγραφος 1α (νέο)

Η τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενσωµατώθηκε κατ� ουσίαν στο άρθρο 3

παρ. 1, δεύτερο εδάφιο. Ωστόσο, το Συµβούλιο προτιµά τη διατύπωσή του «υπό τον έλεγχο

της αρµόδιας αρχής» από την εναλλακτική διατύπωση «υπό την ευθύνη της αρµόδιας αρχής»

εφόσον το καθήκον του ελέγχου ήδη προϋποθέτει ευθύνη.

Τροπολογία 24 - Άρθρο 3, παράγραφος 2 (τώρα παράγραφος 3)

Η ουσία του πρώτου µέρους της τροπολογίας λαµβάνεται υπόψη στη νέα διατύπωση του

άρθρου 3 παρ. 3 και του άρθρου 4. Η τελευταία φράση της τροπολογίας η οποία έχει σκοπό

να συµπεριλάβει προθεσµία τριών ετών για την εγγραφή θα δηµιουργούσε ένα πολύ επαχθές

σύστηµα το οποίο έχει θεωρηθεί δαπανηρό και η διαχείρισή του δύσκολη στην πράξη.

Τροπολογία 26 - Άρθρο 3, παράγραφος 4

Καίτοι είναι χρήσιµος ένας λεπτοµερής κατάλογος, η δηµοσίευση του λεπτοµερούς

καταλόγου δεν είναι υποχρεωτική στην πρόταση της Επιτροπής. Επί πλέον, οι διατάξεις

πρέπει να νοούνται στο πλαίσιο µιας εύκολης πρόσβασης στο κεντρικό σηµείο

πληροφόρησης.

Τροπολογία 27 - Άρθρο 3, παράγραφος 5

Τα ζητήµατα σχετικά µε το εδαφικό πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, ιδίως τις δραστηριότητες

ασφαλιστικής διαµεσολάβησης που παρέχονται εκτός της ΕΕ, αντιµετωπίζονται πλέον µέσω

τροπολογίας του άρθρου 1 παρ. 3.

Τροπολογία 29 - Άρθρο 4, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο

Η ουσία της τροπολογίας αυτής ελήφθη υπόψη µε την πλήρη αναδιατύπωση του άρθρου 4

παρ. 1. Επιπλέον, η διατύπωση του Συµβουλίου προσδιορίζει µε ακριβέστερο τρόπο το ρόλο

των ασφαλιστικών επιχειρήσεων όσον αφορά την εξακρίβωση των επαγγελµατικών

προσόντων από ότι η προτεινόµενη τροπολογία.
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Τροπολογία 30 - Άρθρο 4, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο

Η «κίνηση διαδικασίας αφερεγγυότητας» φαίνεται να αποτελεί υπερβολικά αυστηρό κριτήριο

για την εξαίρεση των φυσικών προσώπων. Η διατύπωση «κήρυξη σε πτώχευση» είναι πολύ

σαφέστερη και καλύτερα αιτιολογηµένη. Επί πλέον, η κοινή θέση ακολουθεί την τροπολογία

απαιτώντας λευκό ποινικό µητρώο σε σχέση µε εγκλήµατα κατά της περιουσίας, αλλά

προσθέτει ότι τα ποινικά αδικήµατα πρέπει να είναι σοβαρά.

Τροπολογία 37 - Άρθρο 10, παράγραφος 1, εισαγωγική φράση (τώρα άρθρο 11)

Το κριτήριο της «σύναψης» της σύµβασης εισήχθη στο άρθρο 10 παρ. 1 σύµφωνα µε τις

προτάσεις του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, η διατύπωση «αρχική ασφαλιστική σύµβαση» είναι

προτιµότερη κατά την άποψη του Συµβουλίου διότι είναι ένας όρος που περιλαµβάνει πολλές

πτυχές.

Τροπολογία 44 - Άρθρο 11, παράγραφος 2, (τώρα άρθρο 12, στο οποίο προστέθηκε µία

νέα παράγραφος 3)

Τα ζητήµατα της προφορικής ενηµέρωσης και της τηλεφωνικής επικοινωνίας έχουν πλέον

διασαφηνισθεί σε δύο χωριστές παραγράφους, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη και την

προστασία του καταναλωτού και το καθεστώς που θεσπίζεται όσον αφορά τις πωλήσεις µέσω

τηλεφώνου στην κοινή θέση της οδηγίας για την εξ αποστάσεως εµπορία

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.

2.3. Οι ακόλουθες τροπολογίες του ΕΚ δεν έγιναν δεκτές και δεν ενσωµατώθηκαν στο

κείµενο του Συµβουλίου :

Τροπολογία 52 - αιτιολογική σκέψη 10α

Το ζήτηµα αντιµετωπίζεται σαφέστερα µέσω της τροποποίησης του άρθρου 1 παρ. 2

εδάφιο ε.
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Τροπολογία 6 - Άρθρο 1, παράγραφος 2, εισαγωγική φράση

Το Συµβούλιο παρατήρησε πρακτικά προβλήµατα εξαιρώντας ορισµένα πρόσωπα από τις

επαγγελµατικές προϋποθέσεις της οδηγίας (εγγραφή σε µητρώα, έλεγχος από αρµόδια αρχή) και

συγχρόνως επιβάλλοντας σε αυτά υποχρέωση ενηµέρωσης, διότι αυτό θα µπορούσε να εγείρει

προβλήµατα εκτέλεσης και επιπλέον δεν θα αντικατόπτριζε την προσέγγιση της αρχικής πρότασης

της Επιτροπής.

Τροπολογία 10 - Άρθρο 1, παράγραφος 2, σηµείο δ)

Το κριτήριο της κύριας πηγής εισοδήµατος δεν κρίθηκε πρακτικό, π.χ. όσον αφορά συνταξιούχους

και σπουδαστές οι οποίοι δεν θα πρέπει να υπόκεινται στις υποχρεώσεις της οδηγίας.

Τροπολογία 12 - Άρθρο 1, παράγραφος 2, σηµείο στ)

Μετά από εκτεταµένη συζήτηση, το Συµβούλιο προτίµησε να εξαιρέσει τις ασφαλιστικές

συµβάσεις που είναι ανανεώσιµες, αλλά η συνολική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει την

πενταετία. Η προϋπόθεση αυτή ευθυγραµµίζεται πλέον περισσότερο µε τις άλλες εξαιρέσεις, ιδίως

του σηµείου ε). Εξάλλου, το κατώτατο όριο που καθορίζεται στο σηµείο αυτό όσον αφορά το

ποσόν του ετήσιου ασφαλίστρου της ασφαλιστικής σύµβασης µειώθηκε από 1.000 ευρώ σε

500 ευρώ.

Τροπολογίες 57 και 48 - Άρθρο 1, παράγραφος 2α (νέο)

Η τροπολογία αυτή θα εισήγε ένα νέο κατάλογο κατηγοριών ασφαλιστικών συµβάσεων και τύπων

διαµεσολαβητών µε σκοπό την εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Ωστόσο, ορισµένα

από τα ζητήµατα αυτά καλύπτονται ήδη από την ισχύουσα διατύπωση του άρθρου 1,

παράγραφος 2, εφόσον βεβαίως συντρέχουν οι καθοριζόµενες προϋποθέσεις (σύµβαση συνολικής

τουριστικής ασφάλισης και ορισµένες συµβάσεις ασφάλισης ζώων). Ορισµένες άλλες

δραστηριότητες ή πρόσωπα που αναφέρονται δεν θα πρέπει να εξαιρούνται, διότι αυτό θα είχε

επιπτώσεις στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων που συνεπάγονται ασφαλιστικούς κινδύνους.
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Τροπολογία 19 - Άρθρο 12, σηµείο 6β (νέο)

Η εισαγωγή του ορισµού ενός «βοηθού ασφαλιστικού διαµεσολαβητή» θα προσέθετε στην

πολυπλοκότητα. Το ζήτηµα των υπαλλήλων που εργάζονται για έναν ασφαλιστικό διαµεσολαβητή

έχει επιπλέον αντιµετωπισθεί µε τη νέα διατύπωση των άρθρων 3 και 4.

Τροπολογία 18 - Άρθρο 2, σηµείο 6γ (νέο)

Το Συµβούλιο προτίµησε να µη συµπεριλάβει ειδικές διατάξεις για την «τραπεζασφαλιστική

διανοµή». Αυτό κρίθηκε περιττό, καθώς οι περισσότερες σχετικές δραστηριότητες εµπίπτουν

σαφώς στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Επιπλέον, ο προτεινόµενος ορισµός είναι σχετικά

ανελαστικός και δεν λαµβάνει υπόψη τις διάφορες τεχνικές τραπεζασφαλιστικής διανοµής. Στα

πλαίσια των τραπεζασφαλίσεων, ωστόσο, µπορεί να έχουν σηµασία οι διατάξεις των άρθρων 3

και 4. (π.χ. άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο).

Τροπολογία 20 - Άρθρο 2, σηµείο 8 σηµείο α)

Η τροπολογία αυτή αφορά την περίπτωση όπου ο τόπος κατοικίας και ο τόπος επαγγελµατικής

δραστηριότητας είναι διαφορετικοί. Κατά την άποψη του Συµβουλίου, δεν είναι πολύ αναγκαίο να

γίνει διάκριση στην πράξη. Επιπλέον, η ίδια η διατύπωση της τροπολογίας δεν ενισχύει τη

σαφήνεια, καθώς εισάγει τη δυνατότητα δύο κρατών µελών καταγωγής. Αντίθετα, ο ορισµός που

χρησιµοποιείται από το Συµβούλιο είναι σύµφωνος µε παρεµφερείς ορισµούς που

χρησιµοποιούνται στις οδηγίες χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 22 - Άρθρο 2α (νέο)

Βλέπε το λόγο που αναφέρεται στην τροπολογία 18.

Τροπολογία 25 - Άρθρο 3, παράγραφος 2α (νέο)

Βλέπε το λόγο που αναφέρεται στην τροπολογία 19.
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Τροπολογία 31 - Άρθρο 4, παράγραφος 3

Η διατύπωση «οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κάλυψη» φαίνεται ότι είναι αρκετά σαφής.

Η διατύπωση της τροπολογίας του ΕΚ θα µπορούσε να ερµηνευθεί ότι µειώνει το κατάλληλο

επίπεδο επαγγελµατικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών. Στόχοι δεν πρέπει να είναι

περισσότερο ευέλικτοι και λιγότερο αυστηροί κανόνες για να καλύπτεται η επαγγελµατική αµέλεια

των διαµεσολαβητών.

Τροπολογία 32 - Άρθρο 4α (νέο)

Το Συµβούλιο δεν έκρινε αναγκαίο να προβλέψει µία γενική «πατρογονική ρήτρα». Οι

προϋποθέσεις εγγραφής στα µητρώα πρέπει να εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση από τις αρµόδιες

εθνικές αρχές.

Τροπολογία 34 - Άρθρο 5, παράγραφος 3α (νέο)

Η αυτόµατη δηµοσιοποίηση του καταλόγου δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, αλλά µόνο

προαιρετική για τις εθνικές αρχές.

Τροπολογία 54 - Άρθρο 8

Το Συµβούλιο προτίµησε να αφήσει τις λεπτοµερείς προϋποθέσεις εφαρµογής στα κράτη µέλη

σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία 36 - Άρθρο 9, παράγραφος 1 (τώρα Άρθρο 10)

Η προτεινόµενη τροπολογία φαίνεται ότι είναι καταλληλότερη για αιτιολογική σκέψη. Η προσθήκη

της στα άρθρα όπως προτείνεται από το Κοινοβούλιο θα µετέτρεπε το χαρακτήρα µιας σύστασης

σε υποχρέωση.
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Τροπολογία 38 - Άρθρο 10, παράγραφος 1, σηµείο β) (τώρα Άρθρο 11)

Οι προϋποθέσεις ενηµέρωσης έχουν διατυπωθεί διεξοδικά εκ νέου και έχουν προσαρµοσθεί σε

χωριστό εδάφιο, µετά την παράγραφο 1 στοιχείο ε). Επιπλέον, το Συµβούλιο είναι της γνώµης ότι ο

εν λόγω τύπος ενηµέρωσης θα πρέπει οπωσδήποτε να παρέχεται και όχι µόνο κατόπιν αιτήµατος

του πελάτη. Άλλως, θα διεκυβεύετο ο στόχος της ενηµέρωσης των πελατών που επιδιώκεται από

την πρόταση προκειµένου να εξασφαλισθεί η διαφάνεια.

Τροπολογία 55- Άρθρο 10, παράγραφος 1, σηµείο δ) (τώρα Άρθρο 11)

Βλέπε το λόγο που αναφέρεται στην τροπολογία 38.

Τροπολογία 40- Άρθρο 10, παράγραφος 1, σηµείο ε) (τώρα Άρθρο 11)

Το Συµβούλιο προτίµησε να µην καθορίσει υποχρέωση να αναφέρονται τα πρόσωπα που φέρουν

την ευθύνη, αφού αυτό το ζήτηµα θα αποφασισθεί τελικά από τα δικαστήρια.

Τροπολογίες 41 και 60 - Άρθρο 10, παράγραφος 2 (τώρα Άρθρο 11)

Το Συµβούλιο προτίµησε να ακολουθήσει την πρόταση της Επιτροπής και να αποφύγει να

καθορίσει για το διαµεσολαβητή κριτήριο «βέλτιστης συµβουλής», το οποίο θα ήταν πολύ δύσκολο

να εφαρµοσθεί.

Τροπολογία 42- Άρθρο 10, παράγραφος 3 (διαγράφηκε) (τώρα Άρθρο 11)

Η υποχρέωση εξειδίκευσης σύµφωνα µε τις ανάγκες των πελατών διευκρινίσθηκε στην κοινή θέση

µε την προσθήκη µιας φράσης που αναφέρεται στο σύνθετο χαρακτήρα του προϊόντος και των

πληροφοριών που παρέχονται από τον ίδιο τον πελάτη. Με την τροποποίηση αυτή η παράγραφος

καθορίζει γενικές προϋποθέσεις διευκρινίσεων σχετικά µε το προϊόν που πρέπει να συνεκτιµηθούν

µε άλλες νοµικές προϋποθέσεις.
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Τροπολογία 43 - Άρθρο 10, παράγραφος 4 (νέο Άρθρο 11)

Η ουσία της τροπολογίας αυτής έχει αντιµετωπισθεί αρκούντως στους ορισµούς του

άρθρου 1 που εξαιρούν ορισµένους τύπους δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 45 - Άρθρο 11α (νέο)

Η τροπολογία προβλέπει ότι µη εγγεγραµµένα πρόσωπα, τα οποία εξαιρούνται από το πεδίο

εφαρµογής της οδηγίας, θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις προϋποθέσεις ενηµέρωσης.

Οι αποδέκτες εκφεύγουν εποµένως του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας. Επιπλέον, θα ήταν

εξαιρετικά δύσκολο να εφαρµόζεται στην πράξη από τα κράτη µέλη εφόσον τα πρόσωπα στα

οποία απευθύνεται υπόκεινται σε έλεγχο. Το Συµβούλιο προτίµησε να ακολουθήσει την

αρχική προσέγγιση της πρότασης της Επιτροπής εν προκειµένω.

2. ∆ύο σηµαντικότερα νέα στοιχεία που περιέχονται στην κοινή θέση σε σύγκριση µε την

πρόταση της Επιτροπής

Άρθρο 1 παράγραφος 3 - ∆ιαµεσολαβητές από τρίτες χώρες

Η διευκρίνιση της εφαρµογής της οδηγίας έναντι τρίτων χωρών συµβάλλει στην ευκολότερη

εφαρµογή. Επιπλέον, λαµβάνει υπόψη κατ�ουσίαν την τροπολογία 27 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβούλιο.

Άρθρο 1 παράγραφος 2 εδάφιο (ε) - Εξαίρεση ορισµένων τύπων συµπληρωµατικής

ασφάλισης

Η σαφέστερη εξαίρεση ορισµένων ασφαλιστικών καλύψεων από το πεδίο εφαρµογής της

οδηγίας καθησυχάζει τις ανησυχίες ορισµένων ενδιαφεροµένων φορέων, π.χ. παρόχων

ταξιδιωτικών ασφαλίσεων. Επιπλέον, λαµβάνει υπόψη τις αρχές των τροπολογιών 8, 9 και 11.
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Άρθρο 2 παράγραφος 7 - Ορισµός του «συνδεδεµένου διαµεσολαβητή»

Ο ορισµός του «συνδεδεµένου διαµεσολαβητή» είναι αναγκαίος για να γίνει σαφέστερο το

πεδίο εφαρµογής της οδηγίας και να επεξηγηθούν οι προϋποθέσεις που περιέχονται στα

άρθρα 3 και 4, όσον αφορά τον ρόλο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στη διαδικασία

εγγραφής σε µητρώα και ελέγχου. Αναγνωρίζεται έτσι η ευθύνη των ασφαλιστικών

επιχειρήσεων για την προστασία του καταναλωτή.

Άρθρο 3 παράγραφος 2 - ∆ιαφορετικά µητρώα και κεντρικό σηµείο πληροφόρησης

Τα κράτη µέλη µπορούν να δηµιουργήσουν περισσότερα του ενός µητρώα, αλλά ένα

κεντρικό σηµείο πληροφόρησης θα πρέπει να διασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση άλλων

αρχών και/ή των πελατών. Η προϋπόθεση αυτή θα συµφιλίωνε το στόχο της εύκολης ροής

πληροφοριών µε τις διαφορετικές παραδόσεις και τις ήδη υπάρχουσες αρµοδιότητες.

Άρθρο 4 παράγραφος 3 - Ποσά συνολικών κατώτερων ορίων για την ασφάλεια

αποζηµίωσης

Το Συµβούλιο καθόρισε όριο για την ασφάλεια αποζηµίωσης 1.500.000 ευρώ συνολικά κατ�

έτος για όλες τις απαιτήσεις.

Άρθρο 10 παράγραφος 5 (τώρα Άρθρο 11 παράγραφος 5) - Εθνικές προϋποθέσεις

σχετικά µε την πληροφόρηση

Η διάταξη αυτή διευκρινίζει ότι είναι δυνατές αυστηρότερες διατάξεις σε εθνικό επίπεδο,

αλλά απαιτεί συγχρόνως να κοινοποιούνται οι εθνικές διατάξεις στην Επιτροπή. Οι διατάξεις

µπορούν να συνάδουν µε εθνικές προτιµήσεις χωρίς να καταστρατηγούν το στόχο της

ελεύθερης εµπορίας ασφαλιστικών προϊόντων. Η διάταξη αυτή, όπως και η σχετική

αιτιολογική σκέψη, συνάδει µε άλλες διατάξεις που περιέχονται σε άλλες πράξεις σχετικά µε

τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.

Άρθρο 11 παράγραφος 3 (τώρα Άρθρο 12 παράγραφος 3) - ∆ιάταξη για την πώληση

µέσω τηλεφώνου

Το Συµβούλιο προσέθεσε µία διατύπωση που διευκρινίζει την εφαρµογή της οδηγίας όσον

αφορά τις πωλήσεις µέσω τηλεφώνου σε σχέση µε την οδηγία για την εξ αποστάσεως

εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.
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4. Συµπεράσµατα

Η κοινή θέση, η οποία καθορίστηκε οµοφώνως από το Συµβούλιο, ενισχύει την ανάγκη ενός

υποχρεωτικού νοµοθετικού πλαισίου για τις υπηρεσίες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης και για

ένα σαφώς καθορισµένο καθεστώς προστασίας του καταναλωτή στον τοµέα αυτό. Προσπαθεί

συγχρόνως να µην καταστήσει το σύστηµα αδικαιολόγητα επαχθές για τους

ενδιαφερόµενους.

=====================





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 04.04.2002
SEC(2002) 335 τελικό

2000/0213 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ασφαλιστική διαµεσολάβηση
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2000/0213 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ασφαλιστική διαµεσολάβηση

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ

∆ιαβίβαση της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2000)511 τελικό – 2000/0213(COD))1 : 20.9.2000

Γνώµη της Ευρωπαϊκής και Κοινωνικής Επιτροπής: 30.5.20012

Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: 14.11.2001

Πολιτική συµφωνία στο Συµβούλιο 26.11.2001

Έκδοση της κοινής θέσης: 18.03.2002

2- ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

� Η πρόταση οδηγίας έχει ως σκοπό το συντονισµό των εθνικών διατάξεων περί
ασφαλιστικής διαµεσολάβησης ενόψει της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς
ασφαλίσεων και ιδίως της αγοράς λιανικών ασφαλιστικών προϊόντων.

� Η πρόταση καθορίζει ένα κανονιστικό πλαίσιο µε το οποίο εξασφαλίζεται: i) υψηλό
επίπεδο επαγγελµατικής επάρκειας και ικανότητας για όλους τους ασφαλιστικούς
διαµεσολαβητές στην Κοινότητα, και ii) υψηλό επίπεδο προστασίας των συµφερόντων
των ασφαλισµένων µε την επιβολή αυστηρών απαιτήσεων όσον αφορά την πληροφόρησή
τους.

� Η πρόταση προβλέπει ένα σύστηµα εγγραφής σε µητρώα (καταχώρηση) στο κράτος µέλος
καταγωγής κάθε διαµεσολαβητή που έχει τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα
(ικανότητα, καλή φήµη, ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης και χρηµατοοικονοµική
ικανότητα). Η εγγραφή σε µητρώο επιτρέπει την άσκηση των δραστηριοτήτων υπό
καθεστώς εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Κοινότητα, υπό τον
έλεγχο του κράτους µέλους καταγωγής (άρθρα 3-9). Η πρόταση επιβάλλει επίσης
απαιτήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους ασφαλισµένους
(άρθρα 11-12).

                                                
1 ΕΕ C 29/E της 30.1.2001 σ. 244.
2 ΕΕ C 221 της 7.8.2001, σ. 121.
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3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Η κοινή θέση που εξέδωσε οµόφωνα το Συµβούλιο διασφαλίζει τα ουσιώδη στοιχεία της
πρότασης της Επιτροπής, η οποία αποδέχεται τις τροποποιήσεις του Συµβουλίου.

Η κοινή θέση λαµβάνει υπόψη τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
αποδέχθηκε η Επιτροπή, οι οποίες σε ορισµένες περιπτώσεις αναδιατυπώθηκαν για λόγους
εσωτερικής συνοχής του κειµένου ή για νοµοτεχνικούς λόγους. Σε σχέση µε την πρόταση της
Επιτροπής, η κοινή θέση αποσαφηνίζει τις κυριότερες διατάξεις της πρότασης και ιδίως
εκείνες που αφορούν το πεδίο εφαρµογής (άρθρο 1), το καθεστώς εγγραφής σε µητρώο
(άρθρο 3), τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα (άρθρο 4), την κοινοποίηση της
εγκατάστασης και της παροχής υπηρεσιών σε άλλα κράτη µέλη (άρθρο 5), τους κανόνες µε
τους οποίους γίνεται η ανταλλαγή των πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών (άρθρο 8), καθώς
και τις διατάξεις για τις απαιτήσεις πληροφόρησης των ασφαλισµένων (άρθρα 11 και 12).

Οι προσαρµογές που προτείνονται στην κοινή θέση δεν αλλοιώνουν την ουσία της πρότασης
της Επιτροπής. Πράγµατι, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν και αποσαφηνίζουν το καθεστώς
που προτείνει η Επιτροπή και είναι σύµφωνες µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, τις οποίες αποδέχθηκε η Επιτροπή.

Οι κυριότερες αλλαγές στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής αποτελούν αντικείµενο
λεπτοµερών παρατηρήσεων στη συνέχεια της παρούσας ανακοίνωσης.

3.2. Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 50 τροπολογίες. Η Επιτροπή αποδέχθηκε, εν όλω ή εν
µέρει, κατά γράµµα ή στο πνεύµα τους, 20 από τις τροπολογίες αυτές.

3.2.1       Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν στο
κείµενο της κοινής θέσης

α) Αιτιολογική σκέψη

Σηµείο 12 της αιτιολογικής σκέψης της κοινής θέσης

Αποσκοπεί να προσδιορίσει επακριβώς το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. ∆ιευκρινίζει ότι οι
δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή ορισµένων πληροφοριών στο πλαίσιο άλλης
επαγγελµατικής δραστηριότητας και δεν έχουν ως σκοπό ούτε την παροχή βοήθειας στον
πελάτη κατά τη σύναψη ή εκτέλεση ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής σύµβασης, ούτε την
επαγγελµατική διαχείριση ζηµιών ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, ούτε την
εκτίµηση ή εκκαθάριση ζηµιών (π.χ. από ορκωτούς λογιστές, δικηγόρους, εµπειρογνώµονες)
δεν συνιστούν δραστηριότητες ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης. Το σηµείο
αυτό της αιτιολογικής σκέψης, το οποίο συνδέεται µε το άρθρο 2 σηµεία 3, τελευταίο εδάφιο,
και 4, τελευταίο εδάφιο, της κοινής θέσης, λαµβάνει υπόψη τις τροπολογίες αριθ. 1, 15 και
16.

Σηµείο 14 της αιτιολογικής σκέψης της κοινής θέσης

Η τροπολογία αριθ. 4 συµπληρώνει το σηµείο 14 της αιτιολογικής σκέψης της πρότασης της
Επιτροπής προκειµένου να το ευθυγραµµίσει µε τις διατάξεις της οδηγίας και ιδίως µε το
άρθρο 2 παράγραφος 9 της κοινής θέσης.
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β) Άρθρα

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1, παράγραφος 2

Η διάταξη αυτή, η οποία αφορά το πεδίο ορισµού της οδηγίας, ορίζει τις προϋποθέσει υπό τις
οποίες ορισµένα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες διαµεσολάβησης για τη σύναψη
ασφαλιστικών συµβάσεων δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Η αναδιατύπωση
του στοιχείου (α) της διάταξης αυτής στην κοινή θέση αποσκοπεί να διασφαλίσει το στόχο της
τροπολογίας αριθ. 7 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξάλλου, η διατύπωση του στοιχείου (ε)
αντικατοπτρίζει επίσης τις τροπολογίες αριθ. 8, 9 και 11 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι
τροπολογίες αυτές αποσαφηνίζουν τα χαρακτηριστικά ορισµένων ασφαλιστικών συµβάσεων
που παρέχουν κάλυψη «ζωής» και/ή «αστικής ευθύνης» παρεπόµενη προς τη σύµβαση
ασφάλισης ταξιδιού που συνάπτεται για προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται από προµηθευτή. Η
διάταξη αυτή διευρύνει τις περιπτώσεις εξαίρεσης από το πεδίο εφαρµογής που προβλέπεται
στην πρόταση της Επιτροπής.

Άρθρο 1, παράγραφος 3

Το άρθρο 1 ορίζει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής της
ορίζεται στην παράγραφος 3 του άρθρου. Η οδηγία βασίζεται στα άρθρα 47, παράγραφος 2,
και 55 της Συνθήκης, δηλαδή στις διατάξεις για τη δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς.
Συνεπώς, η οδηγία δεν αφορά δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης που ασκούνται
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης µε διαµεσολαβητές εγκατεστηµένους σε τρίτες χώρες, ούτε τις
δραστηριότητες ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούνται σε τρίτες
χώρες µε διαµεσολαβητές τρίτων χωρών. Η διάταση λαµβάνει υπόψη την τροπολογία
αριθ. 27, η οποία αφορά το άρθρο 3 παράγραφος 5 της πρότασης της Επιτροπής. Στο βαθµό
όµως που το άρθρο 1 ορίζει το γενικό πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, θεωρήθηκε σκόπιµο για
νοµοτεχνικούς λόγους να διευκρινισθεί το σηµείο αυτό σε ειδική διάταξη σχετικά µε το πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας.

Άρθρο 2. Ορισµοί

Άρθρο 2 σηµεία 3 και 4

Οι ορισµοί της «ασφαλιστικής διαµεσολάβησης» και της «αντασφαλιστικής
διαµεσολάβησης» συµπληρώθηκαν σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής κατά τρόπο
ώστε να διευκρινίζεται ότι οι δραστηριότητες ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης
ή υπαλλήλου που ενεργεί για λογαριασµό της δεν θεωρούνται δραστηριότητες
διαµεσολάβησης. Η διευκρίνιση αυτή εξασφαλίζει τη συνέπεια των ορισµών αυτών µε τις
έννοιες του «ασφαλιστικού διαµεσολαβητή» και του «αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή» που
δίνονται στα σηµεία 5 και 6 του άρθρου 2.

Προστέθηκε εξάλλου ένα τρίτο εδάφιο για να διευκρινιστεί ότι οι δραστηριότητες που
συνίστανται στην περιστασιακή παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο άλλης επαγγελµατικής
δραστηριότητας (π.χ. ορκωτού λογιστή ή δικηγόρου) δεν θεωρούνται ασφαλιστική ή
αντασφαλιστική διαµεσολάβηση εάν δεν έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας στον πελάτη
κατά τη σύναψη ή εκτέλεση ασφαλιστικής σύµβασης, την κατ’ επάγγελµα διαχείριση των
αξιώσεων έναντι ασφαλιστικής επιχείρησης ή την εκτίµηση και τον διακανονισµό ζηµιών. Τα
δύο αυτά εδάφια ενσωµατώνουν το πρώτο µέρος των τροπολογιών αριθ. 15 και 16 που
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αποδέχθηκε η Επιτροπή, και αντικατοπτρίζουν επίσης την τροπολογία αριθ. 1 που λήφθηκε
ήδη υπόψη στο σηµείο 12 της αιτιολογικής σκέψης.

Η πρόταση οδηγίας καλύπτει τις δραστηριότητες ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής
διαµεσολάβησης αυτές καθαυτές, όποια και εάν είναι η χρησιµοποιούµενη τεχνική εµπορίας
(π.χ. ηλεκτρονικό εµπόριο). Κατά συνέπεια, δεν φαίνεται αναγκαίο να ενσωµατωθεί η
τελευταία φράση των τροπολογιών 15 και 16 σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας στις
δραστηριότητες ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής διαµεσολάβησης που παρέχονται µε
τεχνικές ηλεκτρονικού εµπορίου.

Άρθρο 2 σηµείο 7

Ο προτεινόµενος ορισµός του «συνδεδεµένου ασφαλιστικού διαµεσολαβητή» ενσωµατώνει
την τροπολογία αριθ. 17. Εξάλλου, το νέο σηµείο 10 της αιτιολογικής σκέψης, το οποίο
προστέθηκε από το Συµβούλιο, παραπέµπει επίσης στην έννοια του συνδεδεµένου
ασφαλιστικού διαµεσολαβητή.

Άρθρο 2 σηµείο 12

Το δεύτερο εδάφιο διευκρινίζει την έννοια του «σταθερού υποθέµατος» που ορίζεται στο
άρθρο 2 σηµείο 12 της κοινής θέσης. Λαµβάνει υπόψη το στόχο της τροπολογίας αριθ. 21 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διευκόλυνση της άσκησης αυτών των δραστηριοτήτων µε
τεχνικές εµπορίας εξ αποστάσεως. Ο ορισµός της έννοιας αυτής είναι συνεπής µε τις άλλες
σχετικές κοινοτικές πράξεις, και ιδίως µε την κοινή θέση σχετικά µε την οδηγία για την εξ
αποστάσεως εµπορία χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.

Άρθρο 3 : Εγγραφή των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών σε µητρώο

Άρθρο 3, παράγραφος 1

Το άρθρο 3 της κοινής θέσης επιφέρει ορισµένες προσαρµογές στην πρόταση της Επιτροπής.
Καταρχήν, η παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να
επιτρέπουν στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή σε άλλους οργανισµούς να
συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές για την εγγραφή των ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών σε µητρώα. Ειδικότερα, οι συνδεδεµένοι ασφαλιστικοί
διαµεσολαβητές µπορούν να εγγράφονται σε µητρώο από ασφαλιστική επιχείρηση ή από
ένωση ασφαλιστικών επιχειρήσεων υπό τον έλεγχο αρµόδιας αρχής. Η διάταξη αυτή
βασίζεται στην τροπολογία αριθ. 23.

Η προσθήκη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 έχει ως σκοπό να διευκρινίσει την έκταση
της απαίτησης εγγραφής σε µητρώο για τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς
διαµεσολαβητές που είναι νοµικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, στο µητρώο εγγράφεται ο
διαµεσολαβητής που είναι νοµικό πρόσωπο, αλλά αναφέρονται επίσης στο µητρώο τα
ονόµατα των φυσικών προσώπων τα οποία είναι µέλη της διοίκησης και είναι υπεύθυνα για
τις δραστηριότητες διαµεσολάβησης. Η διάταξη αυτή, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 3, ακολουθούν το πνεύµα της τροπολογίας αριθ. 26 µε µια
διατύπωση που είναι συνεπής µε το σύνολο των διατάξεων της κοινής θέσης.
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Άρθρο 3, παράγραφος 2

Η παράγραφος 2 προβλέπει ότι τα κράτη µέλη δύνανται να δηµιουργήσουν περισσότερα του
ενός µητρώα για τους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές. Ωστόσο, η
οδηγία προβλέπει ότι στην περίπτωση αυτή τα κράτη µέλη πρέπει να δηµιουργήσουν επίσης
µια µονοαπευθυντική αρχή που θα επιτρέπει εύκολη και ταχεία πρόσβαση στα στοιχεία των
διάφορων µητρώων που λειτουργούν ηλεκτρονικά και ενηµερώνονται ανά πάσα στιγµή.
Λαµβάνεται µε τον τρόπο αυτό υπόψη η τροπολογία αριθ. 5.

Άρθρο 3, παράγραφος 3

Η παράγραφος 3 ενσωµατώνει το πρώτο µέρος της τροπολογίας αριθ. 24. Η διάταξη αυτή
ορίζει ότι τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε η εγγραφή των ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών σε µητρώο να γίνεται υπό τον όρο ότι έχουν τα
απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα του άρθρου 4. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
αυτές, ο διαµεσολαβητής διαγράφεται από το µητρώο.

Όσον αφορά, αντίθετα, την τελευταία φράση της τροπολογίας αριθ. 24, η οποία προβλέπει
ανώτατη διάρκεια ισχύος τριών ετών για την εγγραφή σε µητρώο του διαµεσολαβητή, η
Επιτροπή έχει ήδη δηλώσει στο Κοινοβούλιο ότι η διαχείριση του συστήµατος αυτού θα ήταν
δυσχερής στην πράξη και θα εµπόδιζε την καλή λειτουργία του προβλεπόµενου καθεστώτος. Η
κοινή θέση του Συµβουλίου δεν λαµβάνει, για τους ίδιους λόγους, υπόψη το τελευταίο µέρος
της τροπολογίας αυτής.

Άρθρο 4: Απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα για τους ασφαλιστικούς και τους
αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές

Άρθρο 4, παράγραφος 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 ορίζει ότι οι ασφαλιστικοί ή αντασφαλιστικοί διαµεσολαβητές
πρέπει να έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις και ικανότητες. Η κοινή θέση διευκρινίζει ότι το
κράτος µέλος καταγωγής του διαµεσολαβητή είναι αυτό που καθορίζει τα απαιτούµενα
προσόντα. Το κράτος µέλος καταγωγής µπορεί να διαφοροποιεί τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται σε συνάρτηση µε τη δραστηριότητα του ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού
διαµεσολαβητή και τα διατιθέµενα προϊόντα, ιδίως εάν ο διαµεσολαβητής ασκεί κύρια
δραστηριότητα άλλη από την ασφαλιστική διαµεσολάβηση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,
ο ενδιαφερόµενος δεν µπορεί να ασκήσει δραστηριότητα ασφαλιστικής διαµεσολάβησης
παρά µόνο εάν ένας ασφαλιστικός διαµεσολαβητής που πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος
άρθρου ή µια ασφαλιστική επιχείρηση αναλαµβάνει στο ακέραιο την ευθύνη των ενεργειών
του.

Το κείµενο της κοινής θέσης προβλέπει επίσης ότι όταν ασφαλιστική επιχείρηση
συνεργάζεται κατά την εγγραφή σε µητρώο των διαµεσολαβητών (π.χ. συνδεδεµένοι
ασφαλιστικοί µεσάζοντες), η επιχείρηση εξακριβώνει εάν οι γνώσεις και ικανότητες των
ενδιαφερόµενων διαµεσολαβητών πληρούν τις προβλεπόµενες απαιτήσεις και, εάν είναι
αναγκαίο, τους παρέχει κατάλληλη κατάρτιση αντίστοιχη µε τις σχετικές µε τα προϊόντα που
προτείνουν οι διαµεσολαβητές απαιτήσεις. Οι διατάξεις αυτές ενσωµατώνουν την τροπολογία
αριθ. 29.
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Άρθρο 4, παράγραφος 2

Η τροπολογία αριθ. 30 αφορά τις απαιτήσεις καλής φήµης του ασφαλιστικού και
αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή. Αποσκοπεί να ενισχύσει τις απαιτήσεις καλής φήµης που
πρέπει να πληροί ο διαµεσολαβητής για να έχει πρόσβαση στο µητρώο. Η διατύπωση της
διάταξης στην κοινή θέση εµπνέεται από το πνεύµα της τροπολογίας.

Άρθρα 11 και 12: Πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν οι διαµεσολαβητές

Άρθρο 11, παράγραφος 1

Στο κείµενο της κοινής θέσης, η παράγραφος 1 του άρθρου 11 προσαρµόστηκε σε σχέση µε
την πρόταση της Επιτροπής προκειµένου να διευκρινιστεί ότι οι πληροφορίες πρέπει να
παρέχονται πριν από τη σύναψη της ασφαλιστικής σύµβασης. Το κείµενο της κοινής θέσης
ενσωµατώνει την τροπολογία αριθ. 37.

Άρθρο 12, παράγραφοι 2 και 3

Η κοινή θέση προσαρµόζει τις παραγράφους αυτές προκειµένου να λάβει υπόψη τις
δραστηριότητες ασφαλιστικής διαµεσολάβησης που ασκούνται µέσω τηλεφώνου. Η κοινή θέση
διευκρινίζει ιδίως τον τρόπο µε τον οποίο οι πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 11
παρέχονται στον πελάτη σε περίπτωση πώλησης µέσω τηλεφώνου. Ο προβλεπόµενος
µηχανισµός, ο οποίος ακολουθεί το καθεστώς που θεσπίζεται από την κοινή θέση σχετικά µε
την οδηγία για την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, εµπνέεται από το
στόχο της τροπολογίας αριθ. 44.

3.2.2.      Τροπολογίες που αποδέχθηκε η Επιτροπή αλλά δεν ενσωµατώνονται στο κείµενο
της κοινής θέσης

Η τροπολογία αριθ. 32 εισάγει µια µεταβατική διάταξη που αφορά τους ασφαλιστικούς και
αντασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης
οδηγίας, ήταν εγγεγραµµένοι σε µητρώο και είχαν γνώσεις αντίστοιχες µε εκείνες που απαιτεί η
πρόταση. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να εγγράφονται αυτόµατα στο µητρώο που θα
δηµιουργηθεί από το κράτος µέλος καταγωγής τους κατ’ εφαρµογή της οδηγίας.

3.3. Νέες διατάξεις που εισήγαγε το Συµβούλιο

α) Αιτιολογική σκέψη

Σηµείο 19 της αιτιολογικής σκέψης

Το σηµείο αυτό της αιτιολογικής σκέψης σχετίζεται µε το άρθρο 11 παράγραφος 5 της κοινής
θέσης. ∆ιευκρινίζει την έκταση της πραγµατοποιηθείσας εναρµόνισης όσον αφορά τις
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από το διαµεσολαβητή και τα όρια που περιορίζουν
τη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών να διατηρούν και να επιβάλλουν διατάξεις
αυστηρότερες από εκείνες της οδηγίας.

Σηµείο 23 της αιτιολογικής σκέψης

Το Συµβούλιο ευθυγράµµισε το σηµείο αυτό της αιτιολογικής σκέψης µε την κοινή θέση
σχετικά µε την οδηγία για την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
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β) Άρθρα

Άρθρο 2, σηµείο 10 της αιτιολογικής σκέψης

Ο ορισµός του «κράτους µέλους καταγωγής» προστέθηκε για νοµοτεχνικούς λόγους,
δεδοµένου ότι η οδηγία αναφέρεται επανειληµµένα στην έννοια αυτή. Ο ορισµός είναι
παρόµοιος µε εκείνον που χρησιµοποιείται σε άλλα κοινοτικά κείµενα για τον τοµέα των
ασφαλίσεων (π.χ. οδηγίες 92/49/ΕΟΚ και 92/96/ΕΟΚ).

Άρθρο 3, παράγραφος 4 της κοινής θέσης

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 παρέχει στις αρµόδιες αρχές τη δυνατότητα να χορηγούν στον
ασφαλιστικό ή αντασφαλιστικό διαµεσολαβητή έγγραφο που επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόµενο
να ελέγχει στο ή στα µητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ότι ο
διαµεσολαβητής είναι δεόντως εγγεγραµµένος. Το επαγγελµατικό αυτό έγγραφο πρέπει να
περιέχει τουλάχιστον πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε την ταυτότητα και τη διεύθυνση του
διαµεσολαβητή, καθώς και µε το µητρώο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος και, σε περίπτωση
νοµικού προσώπου, το ή τα ονόµατα του ή των φυσικών προσώπων στη διεύθυνση αυτών των
επιχειρήσεων τα οποία ευθύνονται για την ασφαλιστική διαµεσολάβηση. Το κράτος µέλος
απαιτεί να επιστρέφεται το εν λόγω έγγραφο στην αρµόδια αρχή που το εξέδωσε όταν παύει η
εγγραφή του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή στο µητρώο.

Άρθρο 4, παράγραφος 3 της κοινής θέσης

Η πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε ότι ο ασφαλιστικός ή αντασφαλιστικός διαµεσολαβητής
πρέπει να έχει ασφάλιση επαγγελµατικής αστικής ευθύνης ή ανάλογη χρηµατοοικονοµική
εγγύηση για ποσό 1.000.000 € τουλάχιστον ανά απαίτηση. Η κοινή θέση προβλέπει ελάχιστο
ποσό 1.000.000 € ανά απαίτηση και 1.500.000 € συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις.
Το Συµβούλιο επεδίωξε να εξασφαλίσει ένα επίπεδο κάλυψης της αστικής επαγγελµατικής
ευθύνης προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις της εσωτερικής αγοράς, λαµβάνοντας υπόψη την
προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουν οι διαµεσολαβητές ορισµένων κρατών µελών τα
οποία προβλέπουν σήµερα χαµηλότερο επίπεδο κάλυψης.

Άρθρο 4, παράγραφος 4 της κοινής θέσης

Η διάταξη αυτή εισάγει µια απαίτηση χρηµατοοικονοµικής ικανότητας για τους
ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που διαχειρίζονται χρήµατα πελατών. Η κοινή θέση επιφέρει
δύο τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής. Προβλέπει καταρχήν ότι για την πρώτη
µορφή χρηµατοοικονοµικής εγγύησης (άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο (α)), τα κράτη µέλη
µπορούν να θεσπίσουν νοµοθετικές ή συµβατικές διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες τα
χρήµατα που καταβάλλει ο πελάτης στο διαµεσολαβητή λογίζονται ως καταβληθέντα στην
επιχείρηση, ενώ τα χρήµατα που έχει καταβάλει η επιχείρηση στο διαµεσολαβητή λογίζονται
ως καταβληθέντα στον πελάτη µόνο αφού αυτός τα εισπράξει πραγµατικά. Το κείµενο της
κοινής θέσης ενσωµατώνει έτσι την τροπολογία αριθ. 56.

∆εύτερον, η κοινή θέση τροποποίησε τη βάση υπολογισµού και το συντελεστή της δεύτερης
µορφής χρηµατοοικονοµικής εγγύησης, διατηρώντας παράλληλα το ελάχιστο όριο των
15.000 € που πρότεινε η Επιτροπή. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η µέθοδος αυτή µπορεί να
επιτύχει πιο αποτελεσµατικά τον επιδιωκόµενο στόχο. Εξάλλου, εφαρµόζεται ήδη σε
ορισµένα κράτη µέλη.
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Άρθρο 4, παράγραφος 7 της κοινής θέσης

Η διάταξη αυτή προβλέπει την τιµαριθµική αναπροσαρµογή των ποσών που εκφράζονται σε
ευρώ.

Άρθρο 5: Κοινοποίηση σε περίπτωση εγκατάστασης ή παροχής υπηρεσιών

Η κοινή θέση προβλέπει ότι το κράτος µέλος υποδοχής µπορεί να µη ζητήσει την
κοινοποίηση από το κράτος µέλος καταγωγής της πρόθεσης του ασφαλιστικού ή
αντασφαλιστικού διαµεσολαβητή να ασκήσει δραστηριότητες υπό καθεστώς εγκατάστασης ή
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στο έδαφός του. Τα κράτη µέλη που επιθυµούν να κάνουν
χρήση της δυνατότητας αυτής το γνωστοποιούν στην Επιτροπή, η οποία ενηµερώνει σχετικά
όλα τα κράτη µέλη.

Άρθρο 6 - Αρµόδιες αρχές

Η κοινή θέση διευκρινίζει ότι οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν µπορούν
να είναι αρµόδιες αρχές (άρθρο 6 παράγραφος 2). Οµοίως, η κοινή θέση συµπληρώνει την
πρόταση της Επιτροπής προβλέποντας ότι εάν υπάρχουν περισσότερες της µιας αρµόδιες
αρχές στο έδαφός του, το κράτος µέλος µεριµνά για τη στενή συνεργασία µεταξύ τους
προκειµένου να εκπληρώνουν αποτελεσµατικά τα αντίστοιχα καθήκοντά τους.

Άρθρα 7 - Κυρώσεις, και 8 - Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών

Η κοινή θέση διέσπασε σε δύο το περιεχόµενο του άρθρου 7 της πρότασης της Επιτροπής. Το
άρθρο 7 της κοινής θέσης αφορά τις κυρώσεις αυτές καθαυτές. Το κείµενο της κοινής θέσης
ακολουθεί τη διάρθρωση που χρησιµοποιήθηκε ήδη σε άλλες πράξεις σχετικά µε τις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.

Όπως και οι άλλες νοµοθετικές πράξεις για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, η κοινή θέση
ρυθµίζει τις ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών σε χωριστό άρθρο. Το άρθρο
αυτό θεσπίζει µια γενική υποχρέωση συνεργασίας µεταξύ αρµόδιων αρχών των κρατών
µελών, καθώς και µια ειδική υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών σε συγκεκριµένες
περιπτώσεις (επιβολή κυρώσεων σε διαµεσολαβητή, µέτρα που µπορούν να έχουν ως
αποτέλεσµα τη διαγραφή του διαµεσολαβητή).

Άρθρο 11- Πληροφορίες που οφείλει να παρέχει ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής

Εκτός από τις προσαρµογές που απορρέουν από την ενσωµάτωση της τροπολογίας αριθ. 37,
το Συµβούλιο έκρινε σκόπιµο να αναδιατυπώσει την παράγραφο 1 για να την αποσαφηνίσει.

Οι παράγραφοι 2 και 3 αναδιατυπώθηκαν επίσης από το Συµβούλιο για να αποσαφηνιστεί
καλύτερα το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων αυτών και το περιεχόµενο της υποχρέωσης
πληροφόρησης που επιβάλλεται στους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές.

Τέλος, η παράγραφος 5 προστέθηκε από το Συµβούλιο για να αποσαφηνιστεί το ελάχιστο
επίπεδο εναρµόνισης που επιτυγχάνεται µε τη διάταξη αυτή. Τα κράτη µέλη µπορούν
πράγµατι να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν αυστηρότερες διατάξεις περί πληροφόρησης. Το
σηµείο 19 της αιτιολογικής σκέψης διευκρινίζει ότι τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν
αυστηρότερες διατάξεις στους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές που ασκούν δραστηριότητες
στο έδαφός τους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαµονής τους. Οι αυστηρότερες αυτές διατάξεις
πρέπει πάντως να είναι σύµφωνες µε το κοινοτικό δίκαιο. Το σηµείο 19 της αιτιολογικής
σκέψης διευκρινίζει ότι η ανάλυση της συµφωνίας των διατάξεων αυτών µε το κοινοτικό
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δίκαιο πρέπει να γίνεται µε βάση τη Συνθήκη και το παράγωγο δίκαιο, και ιδίως την οδηγία
για το ηλεκτρονικό εµπόριο όσον αφορά τις δραστηριότητες στις οποίες αυτή εφαρµόζεται.

Προκειµένου να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο διαφάνειας, οι διατάξεις αυτές ανακοινώνονται
στην Επιτροπή η οποία µεριµνά για τη γνωστοποίησή τους στους καταναλωτές και τους
ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές.

Άρθρο 13: ∆ικαίωµα προσφυγής στα δικαστήρια

Η κοινή θέση ενσωµατώνει µια διάταξη που χρησιµοποιήθηκε ήδη σε άλλες οδηγίες για τις
ασφαλίσεις και αποσκοπεί να εξασφαλίσει το δικαίωµα των ασφαλιστικών και
αντασφαλιστικών διαµεσολαβητών ή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να προσφεύγουν στα
δικαστήρια κατά των αποφάσεων που λαµβάνουν τα κράτη µέλη κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή εκτιµά ότι η κοινή θέση, η οποία εγκρίθηκε οµόφωνα από το Συµβούλιο,
διασφαλίζει την ουσία της πρότασής της, καθώς και την ουσία των τροπολογιών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποδέχθηκε η Επιτροπή. Ωστόσο, η Επιτροπή έλπιζε ότι η
τροπολογία αριθ. 32, την οποία είχε δεχθεί, θα λαµβανόταν επίσης υπόψη στην κοινή θέση.

Σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση διευκρινίζει τις κυριότερες διατάξεις
της πρότασης οδηγίας. Η Επιτροπή συστήνει εποµένως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να
εγκρίνει την κοινή θέση.


