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Subject: Petizzjoni 0675/2008, ippreżentata minn Ehrhardt Bekeschus, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar id-Direttiva tal-Medjazzjoni tal-Assigurazzjoni, il-kriżi tal-
attività bankarja u t-taħriġ tal-impjegati fis-settur tas-servizzi finanzjarji

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddeskrivi fid-detall kif, fl-opinjoni tiegħu, Direttiva 2002/92/KE dwar il-
medjazzjoni fl-assigurazzjoni qiegħda tiġi evitata. Huwa jidhirlu li din id-direttiva għandha 
wkoll effett fuq il-kriżi attwali tal-attività bankarja. It-tibdil fis-settur tal-medjazzjoni bidel 
lid-direttiva f’waħda ineffettiva ħafna u jfisser li l-konsumatur mhux protett biżżejjed. Il-
petizzjonant jidhirlu wkoll li l-maġġoranza tal-medjaturi mhumiex imħarrġa biżżejjed u li 
ħafna ditti kbar tal-assigurazzjoni jimpurtahom biss mill-qligħ tagħhom u mhux mill-kwalità 
tas-servizz tagħhom. Hu jixtieq li t-taħriġ tajjeb u professjonali tal-medjaturi jsir obbligatorju.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-21 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2008.

Il-petizzjonant jiddeskrivi fid-detall kif, fil-fehma tiegħu, id-Direttiva dwar il-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni qiegħda tiġi evitata. Fl-opinjoni tiegħu t-tibdil fil-medjazzjoni tal-
assigurazzjoni għamel lid-direttiva aktar ineffettiva u jfisser li l-klijent mhux imħares tajjeb.

Il-petizzjonant jindika li, b’riżultat tal-fatti li qed jissemmew hawn fuq, il-maġġoranza tal-
intermedjarji ta’ assigurazzjoni mhumiex imħarrġa biżżejjed u li d-ditti l-kbar tal-
assigurazzjoni jimpurtahom biss mill-qligħ tagħhom u mhux mill-kwalità tas-servizz 
tagħhom. Hu jixtieq li t-taħriġ tajjeb u professjonali tal-medjaturi jsir obbligatorju.
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Il-medjazzjoni tal-assigurazzjoni hija regolata bid-Direttiva 2002/92/KE1. Din id-Direttiva 
tistipula r-regoli għall-bidu u l-insegwiment tal-attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-assigurazzjoni u 
riassigurazzjoni minn persuni naturali jew ġuridiċi li huma stabbiliti fi Stat Membru jew li 
jixtiequ li jkunu stabbiliti hemmhekk. Skont Art. 3(3) ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri 
għandhom jassiguraw li r-reġistrazzjoni ta’ intermedjarji ta’ assigurazzjoni - inklużi dawk 
marbutin - u intermedjarji ta’ riassigurazzjoni ssir suġġett għall-konformità mal-ħtiġiet 
professjonali preskritti fl-Artikolu 4. Ta’ min jisħaq li l-intermedjarji tal-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni reġistrati biss għandhom ikunu permessi li jibdew jew isegwu attività ta’
medjazzjoni fl-assigurazzjoni jew riassigurazzjoni fil-Komunità permezz ta’ kemm il-libertà 
ta’ stabbiliment u l-libertà li jipprovdu servizzi. F’dak li jirrigwarda l-ħtiġijiet professjonali 
msemmija hawn fuq, f’Art. 4(1) id-direttiva tistabilixxi f’regola ġenerali li fiha hemm li l-
intermedjarji kollha għandhom ikunu jippossjedu għarfien u abiltà adattati kif stabbilit mill-
pajjiz tal-Istat Membru tal-intermedjarju. Madankollu, kif inhu tipiku għad-direttivi tal-
assigurazzjoni, l-aħħar dispożizzjoni fl-istess ħin tħalli l-Istati Membri jistgħu jaġġustaw il-
kundizzjonijiet meħtieġa fir-rigward tal-għarfien u l-abiltà f’konformità mal-attività ta’
medjazzjoni fl-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni u l-prodotti mqassma, partikolarment jekk l-
attività prinċipali professjonali tal-intermedjarju tkun oħra minbarra medjazzjoni fl-
assigurazzjoni. Dan għalhekk, ladarba d-direttiva hija mmirata biex iżżid il-protezzjoni tal-
konsumatur, ma jfissirx li anki f’sitwazzjonijiet bħal dawn il-ħtiġijiet professjonali li jsegwu u 
li huma preskritti mid-direttiva ma jkunux applikabbli: il-ħtieġa ta’ reputazzjoni tajba, il-
ħtieġa li wieħed ikollu assigurazzjoni ta’ indemnità professjonali li tkopri t-territorju kollu tal-
Komunità jew xi garanzija oħra komparabbli kontra responsabiltà li tirriżulta minn negliġenza 
professjonali u fl-aħħarnett il-miżuri kollha possibbli biex jipproteġu lill-konsumaturi kollha 
min-nuqqas ta’ abiltà tal-intermedjarju tal-assigurazzjoni biex jittrasferixxi l-premjum ta’ 
impriża ta’ assigurazzjoni jew li jittrasferixxi l-ammont ta’ talba jew jirritorna l-premjum lill-
persuna assigurata. Art. 4(5) tad-direttiva jistipula li l-insegwiment ta’ attivitajiet ta’ 
medjazzjoni fl-assigurazzjoni jew riassigurazzjoni jesiġi li l-ħtiġijiet professjonali jitwettqu 
fuq bażi permanenti. Barra minn hekk, id-direttiva lill-Istati Membri tagħtihom id-dritt biex 
jirrinforzaw dawn il-ħtiġijiet kollha jew li jżidu ħtiġijiet oħra għal dawk l-intermedjarji 
reġistrati fil-ġuriżdizzjoni tagħhom.

Iktar minn hekk id-direttiva tirrikonoxxi li huwa essenzjali li l-klijent ikun jaf jekk hux qed 
jittratta ma’ intermedjarju li qed jagħtih parir fuq prodotti minn firxa wiesgħa ta’ impriżi ta’ 
assigurazzjoni jew fuq prodotti provduti minn numru speċifiku ta’ impriżi ta’ assigurazzjoni.
F’din il-perspettiva, id-direttiva tispeċifika l-obbligi li intermedjarji tal-assigurazzjoni 
għandhom biex jipprovdu informazzjoni ta’ qabel il-kuntratt lill-klijenti. L-Istati Membri 
f’dan il-qasam jistgħu jżommu jew jadottaw dispożizzjonijiet aktar stretti li jistgħu jiġu 
mposti fuq intermedjarji ta’ assigurazzjoni indipendentement mill-post tagħhom ta’ residenza 
sakemm dispożizzjonijiet aktar stretti bħal dawk jikkonformaw mal-liġi tal-Komunità.

Direttiva 2002/92/KE hija għalhekk strument minimu ġuridiku u armonizzat, li tistabilixxi 
qafas legali u standards minimi u komuni għall-insegwiment tal-attivitajiet tal-medjazzjoni 
tal-assigurazzjoni fl-UE. Konsegwentement għad fadal ftit spazju mhux ħażin għall-Istati 
Membri biex jimmoderaw id-dettalji tal-ħtiġijiet u l-prattiċi nazzjonali ta’ medjazzjoni fl-

                                               
1 Direttiva 2002/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Diċembru 2002 dwar il-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni (ĠU L 009, 15/1/2003 P. 0003-0010). 
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assigurazzjoni skont il-bżonnijiet u x-xewqat tagħhom.

Madankollu, il-Kummissjoni tapprezza l-isforzi tal-petizzjonant talli spjega l-evalwazzjoni 
tiegħu tal-impatt  tad-direttiva u l-miżuri fil-Ġermanja ta’ traspożizzjoni li jikkorrispondu,
dwar klijenti li qed iwaqqfu l-kuntratti tal-assigurazzjoni. Kemm il-petizzjonant kif ukoll il-
Kummissjoni jaqblu li l-aktar kwistjoni importanti hija li jinkiseb livell xieraq ta’ protezzjoni 
tal-konsumatur fil-proċess ta’ distribuzzjoni. Dan il-qsim ta’ opinjoni se jmexxi lill-
Kummissjoni fil-kontroll tal-implimentazzjoni tad-direttiva (u għandha tinħareġ reviżjoni fi 
stadju aktar tard) li għandu jikxef xi implimentazzjoni u applikazzjoni ħażina mill-Istati 
Membri.

Konklużjonijiet

Wara analiżi profonda tal-fehmiet ppreżentati mill-petizzjonant, is-servizzi kompetenti tal-
Kummissjoni jikkonkludu li għalkemm importanti, ma jqajmu l-ebda kwistjoni u ma 
jissuġġerixxu l-ebda ksur fil-liġi tal-Komunità. Id-Direttiva tal-Medjazzjoni tal-
Assigurazzjoni hija direttiva minima ta’ armonizzazzjoni li tħalli skop konsiderevoli lill-Istati 
Membri. Il-kontroll dettaljat tal-implimentazzjoni li qiegħed isir mill-Kummissjoni se juri 
jekk id-Direttiva ġietx implimentata u jekk hijiex applikata b’mod xieraq. Ir-riżultati tal-
kontroll tal-implimentazzjoni se jħallu lill-Kummissjoni ħalli tiddeċiedi jekk hemmx bżonn 
ta’ xi aġġustament tad-Direttiva jew miżuri ġodda li jsegwu biex jiġi żgurat livell tajjeb ta’ 
protezzjoni tal-konsumatur f’dan il-qasam importanti. 


