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Tárgy: Az Ehrhardt Bekeschus, német állampolgár által benyújtott 0675/2008. számú 
petíció a biztosítási közvetítésről szóló irányelvről, a bankválságról és a 
pénzügyi szolgáltatási ágazatban a személyzet képzéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója részletesen leírja, hogy véleménye szerint miként játsszák ki a biztosítási 
közvetítésről szóló 2002/92/EK irányelvet. Úgy ítéli meg, hogy ez az irányelv a jelenlegi 
bankválságban is érezteti hatását. A biztosításközvetítő ágazatban bekövetkezett változások 
nagymértékben aláásták az irányelv hatását, ami azt jelenti, hogy a fogyasztók nem 
részesülnek megfelelő védelemben. A petíció benyújtója továbbá úgy véli, hogy a 
biztosításközvetítők többsége nem rendelkezik megfelelő képzéssel, és a főbb 
biztosítótársaságok csak a forgalmukkal törődnek, szolgáltatásaik minőségével nem. Azt 
kívánja elérni, hogy kötelező legyen az alapos szakmai képzés a biztosításközvetítők számára.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 21. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. december 17.

A petíció benyújtója részletesen leírja, hogy véleménye szerint miként játsszák ki a biztosítási 
közvetítésről szóló irányelvet. Úgy ítéli meg, biztosításközvetítő ágazatban bekövetkezett 
változások nagymértékben aláásták az irányelv hatását, ami azt jelenti, hogy a fogyasztók 
nem részesülnek megfelelő védelemben. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ez a jelenlegi 
pénzügyi válságban is érezteti hatását.
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A petíció benyújtója jelzi, hogy a fent leírt tények eredményeképpen a biztosításközvetítők 
többsége nem megfelelően képzett, és hogy a főbb biztosítótársaságok csak a forgalmukkal 
törődnek, szolgáltatásaik minőségével nem. Azt kívánja elérni, hogy kötelező legyen az 
alapos szakmai képzés a biztosításközvetítők számára.
A biztosításközvetítést a 2002/92/EK1 irányelv szabályozza. Ez az irányelv a valamely 
tagállamban letelepedett vagy letelepedni szándékozó természetes és jogi személyek 
biztosítási és viszontbiztosítási tevékenységének megkezdésére és folytatására vonatkozó 
szabályokat állapítja meg. Az irányelv 3. cikk (3) bekezdése értelmében a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy biztosítási közvetítők – beleértve a szerződéseseket is – és a 
viszontbiztosítási közvetítők nyilvántartása a 4. cikkben meghatározott szakmai 
követelmények betartása mellett történjen. Hangsúlyozni kell, hogy a Közösségben csak 
nyilvántartásba vett biztosítás- és viszontbiztosítás-közvetítők folytathatnak biztosítási és 
viszontbiztosítási tevékenységet a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának 
gyakorlása révén. Ami a fent említett szakmai követelményeket illeti, az irányelv 4. cikkének
(1) bekezdése általános szabályként kimondja, hogy a biztosítási és a viszontbiztosítási 
közvetítőknek rendelkezniük kell azzal a megfelelő tudással és képességekkel, amelyet a 
közvetítő székhelye szerinti tagállam meghatároz. Ugyanakkor, ahogy az a biztosítási 
irányelvek esetében tipikus, az utóbbi rendelkezés megengedi a tagállamoknak, hogy 
tekintettel a biztosítás- és a viszontbiztosítás-közvetítői tevékenységre és az értékesített 
termékekre kiigazítsa a tudás és a képességek terén megkövetelt feltételeket, különösen akkor, 
ha a közvetítő fő szakmai tevékenysége más, mint a biztosítási közvetítés. Mivel az irányelv 
célja a fogyasztók fokozott védelmének biztosítása, ez természetesen nem jelenti azt, hogy 
ezekben az esetekben ne kellene alkalmazni az irányelvben előírt következő szakmai 
követelményeket: a jó hírnév követelménye, annak a követelménye, hogy a biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítőknek a Közösség e g é s z  területére érvényes szakmai 
felelősségbiztosítással vagy valamilyen hasonló biztosítékkal kell rendelkezniük a szakmai 
hanyagságból eredő felelősség esetére, és végül minden szükséges intézkedést meg kell hozni 
az ügyfelek védelmében arra az esetre, ha a biztosítási közvetítő nem képes a díjat a 
biztosítóintézetnek továbbítani, a követelés összegét továbbítani, vagy a díjat a biztosítottnak 
visszaadni. Az irányelv 4. cikk (5) bekezdése kiköti, hogy a biztosítási és viszontbiztosítási 
tevékenység gyakorlása megköveteli, hogy az e cikkben meghatározott szakmai 
követelményeket állandó jelleggel teljesítsék. Ráadásul, az irányelv felhatalmazza a 
tagállamokat, hogy szigoríthatják az e cikkben meghatározott követelményeket, és további 
követelményeket is meghatározhatnak a joghatósági területükön nyilvántartásba vett 
biztosítási és viszontbiztosítási közvetítőkkel kapcsolatosan.

Az irányelv továbbá elismeri, hogy az ügyfél számára alapvető fontosságú, hogy tudja, olyan 
közvetítővel tárgyal, aki a biztosítóintézetek széles körének termékeivel vagy a 
biztosítóintézetek meghatározott (korlátozott) körének termékeivel kapcsolatosan látja el 
tanácsokkal. Ebben a tekintetben az irányelv részletezi a biztosításközvetítők azon 
kötelezettségeit, hogy miről kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a szerződés megkötése előtt. A 
tagállamoknak e téren is jogukban áll, hogy szigorúbb rendelkezéseket tartsanak fenn vagy 
fogadjanak el a biztosításközvetítők tekintetében, azok székhelyétől függetlenül,  feltéve hogy 
az ilyen szigorúbb rendelkezések összhangban vannak a közösségi joggal.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/92/EK irányelve (2002. december 9.) a biztosítási közvetítésről (HL L 
009., 2003.1.15., 0003-0010. o.). 
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A 2002/92/EK irányelv ennélfogva egy minimális harmonizációt biztosító jogi eszköz, amely 
a jogi kereteket és az Európai Unió területén folytatott biztosításközvetítési tevékenységre 
vonatkozó közös minimumszabályokat  rögzíti. Ebből kifolyólag meglehetősen nagy terük 
marad a tagállamoknak arra, hogy a biztosítási gyakorlatra és a közvetítésre vonatkozó 
nemzeti követelményeik részleteit saját szükségleteik és óhajaik szerint szabályozzák.

A Bizottság mindazonáltal értékeli a petíció benyújtójának abbéli erőfeszítéseit, hogy 
megossza az irányelvnek és a Németországban azt átültető rendelkezéseknek a szerződést 
kötő fogyasztókra gyakorolt hatásával kapcsolatos értékelését. Abban mind a petíció 
benyújtója, mind a Bizottság egyetért, hogy a legfontosabb kérdés a fogyasztók védelmének 
megfelelő szintű biztosítása a szolgáltatásnyújtás folyamán. Ez a közös szempont fogja 
vezérelni a Bizottságot az irányelv végrehajtásának ellenőrzése (és egy későbbi fázisban 
elindítandó felülvizsgálat) során, amelynek célja a jogszabály tagállamok általi esetleges 
helytelen végrehajtásának és alkalmazásának feltárása.

Következtetések

A petíció benyújtója által bemutatott szempontok alapos elemzése után a Bizottság illetékes 
szolgálatai arra a következtetésre jutottak, hogy bár a kérdés fontos, nem javasolják jogsértési 
eljárás indítását. A biztosításközvetítési irányelv minimális harmonizációt biztosító irányelv, 
amely meglehetősen tág teret enged a tagállamoknak. A Bizottság által lefolytatandó részletes
végrehajtási ellenőrzés meg fogja mutatni, hogy az irányelvet megfelelő módon hajtották-e 
végre, és helyesen alkalmazzák-e. Ezen vizsgálat eredménye alapján azt is el tudja majd 
dönteni a Bizottság, hogy szükség van-e az irányelv bármilyen kiigazítására, vagy új, nyomon 
követési intézkedések bevezetésére a fogyasztók megfelelő szintű védelmének biztosítása 
érdekében ezen a fontos területen.


