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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0675/2008 af Ehrhardt Bekeschus, tysk statsborger, om direktivet om 
forsikringsformidling, bankkrisen og personaleuddannelsen i sektoren for 
finansielle tjenesteydelser

1. Sammendrag

Andrageren beskriver detaljeret, hvordan han mener direktiv 2002/92/EF om 
forsikringsformidling omgås. Han mener, at dette direktiv også påvirker den aktuelle 
bankkrise. Forandringer i forsikringsformidlingsbranchen har gjort direktivet mere eller 
mindre virkningsløst, hvilket betyder, at forbrugeren ikke beskyttes godt nok. Andrageren 
mener også, at et flertal af forsikringsformidlerne er for dårligt uddannede, og at de store 
forsikringsvirksomheder kun fokuserer på omsætning og ikke på kvaliteten af deres 
tjenesteydelser. Han ønsker, at en god professionel uddannelse bliver obligatorisk for 
forsikringsformidlerne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 21. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2008.

"Andrageren beskriver detaljeret, hvordan han mener, at direktivet om forsikringsformidling 
omgås. Han mener, at forandringer i forsikringsformidlingsbranchen har gjort direktivet mere 
eller mindre virkningsløst, hvilket betyder, at forbrugerne ikke beskyttes godt nok. Han 
mener, at dette også påvirker den aktuelle bankkrise.

Andrageren anfører, at ovennævnte forhold betyder, at et flertal af forsikringsformidlerne er 
for dårligt uddannede, og at de store forsikringsvirksomheder kun fokuserer på omsætning og 
ikke på kvaliteten af deres tjenesteydelser. Han ønsker, at en god professionel uddannelse 
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bliver obligatorisk for forsikringsformidlerne.
Forsikringsformidling er reguleret ved direktiv 2002/92/EF1. Dette direktiv fastsætter regler 
for, hvordan fysiske og juridiske personer, der er eller ønsker at blive etableret i en 
medlemsstat, kan optage og udøve forsikrings- og genforsikringsformidling. Det fastslås i 
direktivets artikel 3, stk. 3, at medlemsstaterne sikrer, at registreringen af forsikrings- og 
genforsikringsformidlere, herunder bundne forsikringsformidlere, gøres betinget af, at de 
opfylder de faglige kvalifikationskrav i artikel 4. Det skal understreges, at kun registrerede 
forsikrings- og genforsikringsformidlere skal kunne optage og udøve forsikrings- og 
genforsikringsformidling i Fællesskabet i henhold til bestemmelserne om etableringsfrihed og 
fri udveksling af tjenesteydelser. Hvad angår de ovennævnte faglige kvalifikationskrav, 
indeholder direktivets artikel 4, stk. 1, en generel bestemmelse om, at alle formidlere skal 
besidde passende viden og kunnen som fastsat af formidlerens hjemland. Men som det ofte er 
tilfældet for forsikringsdirektiverne, giver sidstnævnte bestemmelse imidlertid også 
medlemsstaterne mulighed for at tilpasse kravene til viden og kunnen efter forsikrings- og 
genforsikringsformidlerens virksomhed og de aftaler, der formidles, særlig hvis formidleren 
har et andet hovederhverv end forsikringsformidling. Eftersom direktivet har til formål at øge 
forbrugerbeskyttelsen, finder følgende faglige kvalifikationskrav, der fastsættes i direktivet, 
naturligvis stadig anvendelse også i disse situationer: kravet om et godt omdømme samt 
kravet om at have en erhvervsansvarsforsikring eller en anden tilsvarende garanti, der dækker
hele Fællesskabets område, mod erstatningsansvar for pligtforsømmelse, og endelig skal der 
træffes alle a n d r e  nødvendige foranstaltninger for at beskytte kunderne mod 
forsikringsformidleres manglende evne til at overføre præmiebeløbet til forsikringsselskabet 
eller til at overføre erstatningsbeløbet eller en bonus til den forsikrede. I direktivets artikel 4, 
stk. 5, fastsættes det, at udøvelse af forsikrings- og genforsikringsformidling forudsætter, at de 
faglige kvalifikationskrav til enhver  tid er opfyldt. Direktivet giver endvidere 
medlemsstaterne ret til at skærpe eller supplere disse krav for formidlere, der er registreret på 
deres område.

Det anerkendes endvidere i direktivet, at det er afgørende for forbrugeren at vide, om den 
formidler, han har med at gøre, yder rådgivning om produkter fra en bred vifte af 
forsikringsselskaber eller om produkter, der udbydes af et begrænset antal 
forsikringsselskaber. I denne henseende præciserer direktivet forsikringsformidlernes pligt til 
at give kunderne information forud for indgåelse af kontrakt. Medlemsstaterne kan i den 
forbindelse også opretholde eller vedtage strengere bestemmelser, der uanset formidlernes 
bopælssted kan pålægges forsikringsformidlere, såfremt disse strengere bestemmelser er i 
overensstemmelse med fællesskabsretten.

Direktiv 2002/92/EF er dermed et minimumsharmoniseringsinstrument, der fastsætter den 
retlige ramme og de fælles minimumstandarder for udøvelse af forsikringsformidling i EU. 
Medlemsstaterne har derfor et betydeligt råderum til at fastsætte detaljerne i deres nationale 
krav til forsikringsformidling og forsikringspraksisser alt efter deres behov og ønsker.

Kommissionen påskønner imidlertid, at andrageren har informeret om sin opfattelse af 

                                               
1 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling (EFT L 009 
af 15/1/2003, s. 0003-0010). 
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indvirkningerne af direktivet og Tysklands tilknyttede gennemførelsesforanstaltninger på 
kunder, der indgår forsikringsaftaler. Både andrageren og Kommissionen mener, at det 
vigtigste er at sikre en passende forbrugerbeskyttelse i salgsprocessen. Kommissionen vil 
lægge denne fælles holdning til grund for kontrollen med direktivets gennemførelse (samt for 
en evaluering, som foretages på et senere tidspunkt). Det vil fremgå af denne kontrol, om 
medlemsstaterne ikke har gennemført direktivet eller ikke anvender det korrekt.

Konklusioner

Kommissionens tjenestegrene konkluderer efter en grundig gennemgang af de oplysninger, 
andrageren har fremlagt, at de, skønt de er relevante, ikke påviser, at der foreligger et problem 
eller en overtrædelse af fællesskabslovgivningen. 
Direktivet om forsikringsformidling er et minimumsharmoniseringsdirektiv, der giver 
medlemsstaterne et betydeligt råderum. Den detaljerede gennemførelseskontrol, som 
Kommissionen foretager, vil vise, om direktivet er gennemført korrekt, og om det anvendes 
korrekt.
Resultaterne af gennemførelseskontrollen vil også gøre det muligt for Kommissionen at 
afgøre, om det er nødvendigt at foretage tilpasninger af direktivet eller indføre nye 
opfølgningsforanstaltninger for at sikre en passende forbrugerbeskyttelse på dette vigtige 
område."


