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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 0675/2008, внесена от Ehrhardt Bekeschus, с германско 

гражданство, относно Директивата за застрахователното 
посредничество, относно банковата криза и образованието на 
персонала в областта на финансовите услуги

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва подробно как според него Директива 2002/92/EО
относно застрахователното посредничество бива заобикаляна. Той е на мнение, че тази 
директива оказва влияние и върху настоящата банкова криза. Поради промени в 
сектора посредничество, голяма част от директивата е станала неефективна и 
потребителите не са добре защитени. Освен това, вносителят на петицията е на мнение, 
че по-голямата част от посредниците не са достатъчно добре образовани и че големите 
застрахователни дружества обръщат внимание само на техния оборот, а не на 
качеството на предлаганите услуги. Той иска да стане задължително доброто 
професионално образование.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2008 г.

Вносителят на петицията описва подробно как според него Директивата за 
застрахователното посредничество бива заобикаляна. Според него промените в сектора 
посредничество са станали причина голяма част от директивата да се превърне в 
неефективна, и това означава, че потребителите не са добре защитени. Той е на мнение, 
че това се отразява върху настоящата финансова криза.

Вносителят на петицията посочва, че в резултат на гореописаното, по-голямата част от 
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застрахователните посредници не са достатъчно добре подготвени и че големите 
застрахователни дружества се интересуват само от оборота си, а не от качеството на 
предлаганите услуги. Той настоява доброто професионално образование на 
посредниците да стане задължително.

Застрахователното посредничество е уредено от Директива 2002/92/ЕО1. В тази 
директива са посочени правилата, свързани с осъществяването на застрахователна и 
презастрахователна дейност от физически или юридически лица, които са регистрирани
в дадена държава-членка или желаят да се установят там. Съгласно член 3, параграф 3 
от тази Директива, държавите-членки са длъжни да вземат необходимите мерки, така 
че регистрацията на застрахователните посредници, включително обвързаните, и 
презастрахователните посредници да подлежи на изпълнението на професионалните 
изисквания по член 4. Трябва да се подчертае, че само регистрираните застрахователни 
и презастрахователни посредници имат право да се занимават със застрахователна и 
презастрахователна дейност в Общността, по силата на свободата на установяване и 
свободата за предоставяне на услуги. Що се отнася до гореспоменатите професионални 
изисквания, член 4, параграф 1 от директивата въвежда общото правило, според което 
всички посредници са длъжни да притежават съответните знания и способности, 
определени от държавата-членка на произход на посредника. Въпреки това, както е 
типично за директивите в областта на застраховането, последното изискване позволява 
на държавите-членки да пригаждат изискваните условия по отношение на знания и 
умения така, че да отговарят на дейността по застраховането и презастраховането, 
както и на предлаганите продукти, особено ако основната професионална дейност на 
посредника е различна от застрахователното посредничество. Тъй като директивата 
цели постигане на по-добра защита на потребителите, това, разбира се, не означава, че 
дори в тези ситуации може да бъде избегнато спазването на въведените професионални 
изисквания, както следва: изискване посредниците да се ползват с добро име, изискване 
за притежание на застраховка „Професионална отговорност“, покриваща цялата 
територия на Общността, както и някои други подобни гаранции, свързани със 
задължения, произтичащи от професионална небрежност, както и всички останали 
мерки, необходими за предпазване на потребителите, в случай че застрахователният 
посредник не е в състояние да предостави премията на застрахователното дружество 
или исканото обезщетение, или да върне премията на застрахованото лице. Съгласно 
член 4, параграф 5, за извършването на дейностите по застрахователно и 
презастрахователно посредничество е необходимо професионалните изисквания по 
този член да бъдат изпълнени по всяко време. Освен това, директивата дава право на 
всяка държавата-членка да увеличи изискванията или да добави други изисквания за 
посредниците, регистрирани на нейната територия.

Директивата отчита и факта, че за потребителя е много важно да знае дали посредникът 
го съветва по отношение на продукти, предоставяни от широка гама застрахователни 
компании, или по отношение на продукти, предоставяни от специален (ограничен) брой 
застрахователни компании. В този смисъл директивата определя задълженията, които 
застрахователните посредници имат във връзка с предоставянето на предварителна 
информация на потребителите. В тази област държавите-членки също имат право да 
                                                       
1 Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 г. относно 
застрахователното посредничество (ОВ L 009, 15/1/2003 стр. 3-10).
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поддържат или приемат по-строги изисквания, които могат да бъдат наложени на 
застрахователните посредници, независимо от мястото им на пребиваване, стига тези 
по-строги изисквания да са в съответствие с правото на Общността.

Директива 2002/92/EО е правен инструмент за минимална хармонизация, който 
очертава правната рамка и минималните общи стандарти, на които се подчинява 
упражняването на посредническа застрахователна дейност в ЕС. Следователно за 
държавите-членки остава широко поле на действие, в което те на национално ниво да 
определят детайлите в изискванията за посредническа дейност, в съответствие със
своите нужди и предпочитания.

Комисията все пак оценява усилията на вносителя на петицията, който споделя 
оценката си за ефекта от директивата и съответните мерки за нейното транспониране в 
Германия върху потребителите, сключващи застрахователни договори. Комисията е 
съгласна с мнението на вносителя на петицията, че при предоставянето на тези услуги 
най-важно е да бъде постигнато необходимото ниво на защита на потребителите. Това 
споделено виждане ще направлява Комисията в проверката на приложението на 
директивата (прегледът ще бъде обявен на по-късен етап), с която би следвало да се 
установи евентуално неправилно приложение от страна на държавите-членки.

Заключения

След обстоен анализ на възгледите, изложени от вносителя на петицията, 
компетентните служби на Комисията смятат, че макар и важни, те не касаят и не 
предполагат нарушение на правото на Общността. Директивата за застрахователно 
посредничество е директива за минимално хармонизиране, оставяща значително поле 
за действие на държавите-членки. Извършваната от Комисията подробна проверка на 
приложението на директивата ще покаже дали директивата е въведена и се прилага 
правилно. Резултатите от проверката ще позволят на Комисията да реши дали в 
Директивата се налагат поправки, или нови допълнителни мерки с цел гарантиране на 
необходимото ниво на защита на потребителите в тази важна сфера.


