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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä kuvailee yksityiskohtaisesti, miten hänen mielestään 
vakuutusedustuksesta annettua direktiiviä 2002/92/EY kierretään. Hänen mukaansa direktiivi 
vaikuttaa myös tämän hetken pankkikriisiin. Edustusalan muutokset ovat tehneet direktiivin 
monilta osin tehottomaksi ja johtavat siihen, että kuluttajan suoja on puutteellinen. 
Vetoomuksen esittäjä katsoo myös, että valtaosalla edustajista ei ole riittävää koulutusta ja 
että suuret vakuutusyhtiöt huolehtivat vain liikevaihdostaan, eivätkä lainkaan palvelujensa 
laadusta. Hän haluaa, että hyvä ammatillinen koulutus tulisi pakolliseksi edustajille.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 21. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 17. joulukuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä kuvailee yksityiskohtaisesti, miten hänen mielestään 
vakuutusedustuksesta annettua direktiiviä kierretään. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että 
edustusalan muutokset ovat tehneet direktiivin monilta osin tehottomaksi ja johtaneet siihen, 
että kuluttajansuoja on puutteellinen. Hänen mukaansa tilanne vaikuttaa myös tämän hetken 
pankkikriisiin.

Vetoomuksen esittäjä toteaa, että edellä kuvailtujen tosiasioiden vuoksi valtaosalla 
vakuutusedustajista ei ole riittävää koulutusta ja että suuret vakuutusyhtiöt huolehtivat vain 
liikevaihdostaan, eivätkä palvelujensa laadusta. Hän haluaa, että hyvä ammatillinen koulutus 
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tulisi edustajille pakolliseksi.
Vakuutusedustuksesta säädetään direktiivissä 2002/92/EY1. Direktiivi sisältää säännöt, joilla 
säädellään sellaisten jäsenvaltioon sijoittautuneiden tai sijoittautumaan pyrkivien 
luonnollisten ja oikeushenkilöiden toimintaa, jotka aloittavat vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustuksen tai jotka harjoittavat sitä. Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltioiden on varmistettava, että vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien, 
sidoksissa olevat vakuutusedustajat mukaan lukien, rekisteröimisen edellytyksenä on 
4 artiklassa säädettyjen ammatillisten vaatimusten täyttäminen. On korostettava, että vain 
rekisteröidyt vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajat voivat aloittaa vakuutus- tai 
jälleenvakuutusedustustoiminnan ja harjoittaa sitä yhteisössä sijoittautumisvapauden ja 
palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa todetaan edellä 
mainituista ammatillisista vaatimuksista, että edustajilla on oltava kotijäsenvaltion 
määrittelemät asianmukaiset tiedot ja taidot. Vakuutusdirektiiveille tyypillisen tavan mukaan 
jälkimmäinen säännös antaa samanaikaisesti kotijäsenvaltiolle mahdollisuuden mukauttaa 
tietoja ja taitoja koskevia vaatimuksia vakuutus- ja jälleenvakuutusedustajien toiminnan ja 
tarjottujen tuotteiden perusteella, erityisesti jos edustajan pääasiallinen ammattitoiminta on 
muu kuin vakuutusedustus. Koska direktiivin tavoitteena on kuluttajansuojan lisääminen, 
tämä ei luonnollisestikaan tarkoita sitä, että tällaisissa tilanteissa ei sovellettaisi direktiivissä 
kuvailtuja ammatillisia vaatimuksia, joiden mukaisesti edustajan on oltava hyvämaineinen, 
hänellä on oltava ammatillisesta virheestä aiheutuvan korvausvastuun kattamiseksi koko 
yhteisön alueella voimassa oleva ammatillinen vastuuvakuutus tai muu vastaava vakuus ja 
hänen on lisäksi toteutettava tarvittavat toimenpiteet asiakkaiden suojelemiseksi siltä, ettei 
hän kykene siirtämään vakuutusmaksua vakuutusyritykselle tai korvaussummaa tai 
vakuutusmaksun palautusta vakuutetulle. Direktiivin 4 artiklan 5 kohdassa säädetään 
vakuutus- tai jälleenvakuutusedustajan toiminnan harjoittaminen edellyttää, että nämä 
ammatilliset vaatimukset täytetään pysyvällä tavalla. Direktiivin mukaisesti jäsenvaltiot 
voivat lisäksi tiukentaa säädettyjä vaatimuksia tai asettaa alueellaan rekisteröidyille vakuutus-
ja jälleenvakuutusedustajille muita vaatimuksia.

Direktiivissä tähdennetään myös, että asiakkaalle on olennaisen tärkeää tietää, antaako 
vakuutusedustaja, jonka kanssa hän asioi, neuvoja lukuisten vakuutusyritysten vai ainoastaan 
joidenkin vakuutusyritysten tarjoamista (rajoitetuista) vakuutustuotteista. Tämän vuoksi 
direktiivissä täsmennetään, mitä velvoitteita vakuutusedustajilla olisi oltava asiakkaille 
annettavien tietojen osalta. Jäsenvaltiot voivat myös pitää voimassa tai ottaa käyttöön 
tiukempia säännöksiä, joita voidaan soveltaa niiden alueella toimintaansa harjoittaviin 
vakuutusedustajiin heidän asuinpaikastaan riippumatta, kunhan kyseiset tiukemmat 
säännökset ovat yhteisön oikeuden mukaisia.

Direktiivi 2002/92/EY on näin ollen yhdenmukaistamisen vähimmäistasoa koskeva 
oikeudellinen väline, jossa määritetään vakuutusedustustoiminnan harjoittamista Euroopan 
unionissa koskeva oikeudellinen kehys ja vähimmäisedellytykset. Jäsenvaltioilla on varsin 
vapaat kädet mukauttaa vakuutusedustusta koskevien kansallisten vaatimusten ja 
vakuutusalan toimintatapojen yksityiskohtia tarpeidensa ja toivomustensa mukaisesti.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/92/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 2002, 
vakuutusedustuksesta (EYVL L 009, 15.1.2003 s. 3–10). 
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Komissio arvostaa kuitenkin vetoomuksen esittäjän vaivannäköä antaa palautetta direktiivin ja 
sen täytäntöönpanotoimien vaikutuksista vakuutussopimuksia tekeviin asiakkaisiin Saksassa. 
Vetoomuksen esittäjä ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että tärkeintä on saavuttaa 
kuluttajansuojan asianmukainen taso jakeluprosessissa. Palaute on komissiolle apuna 
direktiivin täytäntöönpanon valvonnassa (ja myöhemmin toteutettavan seurannan aikana), 
jossa ilmenee direktiivin mahdollinen virheellinen täytäntöönpano ja soveltaminen 
jäsenvaltioissa.

Päätelmät

Vetoomuksen esittäjän näkemysten perusteellisen analyysin päätteeksi komission asiasta 
vastaavat yksiköt toteavat näkemysten olevan merkittäviä, mutta niiden perusteella ei ole 
tullut esiin ongelmakohtia, eikä asiassa ole rikottu yhteisön lainsäädäntöä. 
Vakuutusedustusdirektiivi on yhdenmukaistamisen vähimmäistasoa koskeva direktiivi, joka 
antaa jäsenvaltioille runsaasti liikkumavaraa. Komission toteuttama direktiivin 
täytäntöönpanoa koskeva yksityiskohtainen arvio osoittanee, onko direktiivi pantu täytäntöön 
ja sovelletaanko sitä asianmukaisesti. Täytäntöönpanoa koskevan arvion tulosten perusteella 
komissio voi niin ikään päättää, edellyttääkö kuluttajansuojan asianmukaisen tason 
varmistaminen tällä tärkeällä toiminnanalalla direktiivin mukauttamista tai uusia 
seurantatoimenpiteitä.


