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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0675/2008, którą złożył Ehrhardt Bekeschus (Niemcy), w sprawie 
dyrektywy dotyczącej pośrednictwa ubezpieczeniowego, kryzysu w sektorze 
bankowym i szkolenia personelu w sektorze usług finansowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje szczegółowo, jak jego zdaniem obchodzi się dyrektywę 
2002/92/WE w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Uważa także, że dyrektywa ta ma 
wpływ na obecny kryzys w sektorze bankowym. Zmiany w sektorze pośrednictwa 
spowodowały, że dyrektywa stała się w dużej mierze nieskuteczna, co oznacza, że konsument 
nie jest dobrze chroniony. Składający petycję uważa też, że większość pośredników nie 
posiada odpowiedniego wyszkolenia, a największe firmy ubezpieczeniowe przywiązują wagę 
wyłącznie do wysokości obrotów, a nie jakości świadczonych usług. Składający petycję chce, 
by szkolenie zawodowe dla pośredników było obowiązkowe.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2008 r.

Składający petycję szczegółowo opisuje, jak jego zdaniem obchodzi się dyrektywę 
2002/92/WE w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Uważa także, że dyrektywa ta ma 
wpływ na obecny kryzys w sektorze bankowym. Zmiany w sektorze pośrednictwa 
spowodowały, że dyrektywa stała się w dużej mierze nieskuteczna, co oznacza, że konsument 
nie jest dobrze chroniony.

Składający petycję uważa też, że w konsekwencji wyżej wymienionych faktów, większość 
pośredników nie posiada odpowiedniego wyszkolenia, a największe firmy ubezpieczeniowe 
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przywiązują wagę wyłącznie do wysokości obrotów, a nie jakości świadczonych usług. 
Składający petycję pragnie, by szkolenie zawodowe dla pośredników było obowiązkowe.

Pośrednictwo ubezpieczeniowe reguluje dyrektywa 2002/92/WE1. Ustanawia ona zasady 
podejmowania i prowadzenia działalności przez osoby fizyczne i prawne działające 
w państwie członkowskim lub osoby, które zamierzają tam podjąć działalność polegającą na 
pośrednictwie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym. Zgodnie z art. 3 ust. 3 państwa 
członkowskie zapewniają, że rejestracja pośredników ubezpieczeniowych - włącznie 
z pośrednikami zależnymi - i pośredników reasekuracyjnych podlega spełnieniu wymogów 
zawodowych, ustanowionych w art. 4. Należy podkreślić, że tylko zarejestrowani pośrednicy 
ubezpieczeniowi i reasekuracyjni mogą podjąć i prowadzić działalność polegającą na 
pośrednictwie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym na terytorium Wspólnoty, korzystając ze 
swobody działalności gospodarczej i swobody świadczenia usług. W odniesieniu do wyżej 
wymienionych wymogów zawodowych przedmiotowa dyrektywa określa w art. 4 ust. 1 
zasadę ogólną, zgodnie z którą wszyscy pośrednicy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni muszą 
posiadać właściwą wiedzę i umiejętności ustalone przez państwo członkowskie pochodzenia 
pośrednika. Jednakże typowo dla dyrektyw ubezpieczeniowych, drugi przepis pozwala
jednocześnie państwom członkowskim dostosować wymagane warunki w odniesieniu do 
wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego oraz rozpowszechnianych produktów, 
w szczególności wtedy, gdy podstawowa działalność prowadzona przez pośrednika jest inna 
niż pośrednictwo ubezpieczeniowe. Ponieważ dyrektywa ma na celu zwiększenie ochrony 
konsumenta, oczywiście nie oznacza to, że nawet w takich sytuacjach następujące wymogi 
zawodowe określone w dyrektywie nie mają zastosowania: wymóg posiadania
nieposzlakowanej opinii, wymóg ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, 
obejmującego całe terytorium Wspólnoty lub innej, porównywalnej gwarancji
odpowiedzialności, wynikającej z zaniedbania zawodowego i wreszcie wszelkie niezbędne 
środki w celu ochrony konsumentów przed niezdolnością pośrednika ubezpieczeniowego do 
przekazania składki do zakładu ubezpieczenia lub do przekazania kwoty roszczenia lub 
zwrotu składki ubezpieczonemu. Art. 4 ust. 5 dyrektywy stanowi, iż prowadzenie działalności 
w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego wymaga stałego spełniania 
wymogów zawodowych wymienionych w tym artykule. Ponadto w przedmiotowej 
dyrektywie przyznaje się państwom członkowskim prawo do wzmocnienia wszystkich tych 
wymogów lub włączenia innych wymogów dla pośredników zarejestrowanych na terytorium 
podlegającym ich jurysdykcji.

Ponadto w dyrektywie uznaje się, że dla klienta istotna jest świadomość, czy ma do czynienia 
z pośrednikiem, który doradza mu w sprawie produktów szerokiej gamy zakładów 
ubezpieczeń, czy też produktów dostarczanych przez określoną (ograniczoną) liczbę 
zakładów ubezpieczeń. W tym kontekście w dyrektywie określa się obowiązki pośredników 
ubezpieczeniowych w zakresie udzielania klientom informacji przed zawarciem umowy. 
Państwa członkowskie są w tym zakresie uprawnione do utrzymania lub przyjęcia bardziej 
restrykcyjnych przepisów, które mogą być nakładane na pośredników ubezpieczeniowych, 
niezależnie od ich miejsca zamieszkania, pod warunkiem że takie bardziej restrykcyjne 

                                               
1 Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego (Dz.U. L 009 z 15/1/2003, s. 0003-0010). 
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przepisy są zgodne z prawodawstwem wspólnotowym.

Dyrektywa 2002/92/WE jest zatem aktem prawnym, który wprowadza minimalny stopień 
harmonizacji, określa ramy prawne i minimalne wspólne normy w zakresie prowadzenia 
działalności polegającej na pośrednictwie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym w UE. 
W rezultacie pozostawia się państwom członkowskim szeroki margines swobody 
w określaniu krajowych wymogów i praktyk w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego 
zgodnie z ich potrzebami.

Niemniej jednak Komisja dostrzega wysiłki składającego petycję i podziela jego pogląd na 
temat wpływu przedmiotowej dyrektywy i odpowiednich środków transpozycji w Niemczech 
na klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Zarówno składający petycję, jak i Komisja 
zgadzają się, iż najważniejszą kwestią jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu ochrony 
konsumenta w procesie dystrybucji. Tym wspólnym celem Komisja będzie się kierować 
podczas weryfikacji wdrażania dyrektywy (i przeglądu, który zostanie przeprowadzony na 
późniejszym etapie), która ujawni wszelkie nieprawidłowe wdrożenia i stosowania przez 
państwa członkowskie.

Wnioski

Po szczegółowej analizie poglądów przedstawionych przez składającego petycję, właściwe 
służby Komisji doszły do wniosku, iż są one istotne, ale nie budzą żadnych wątpliwości ani 
nie wskazują na naruszenie prawa wspólnotowego. Dyrektywa w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego wprowadza minimalny stopień harmonizacji, pozostawiając państwom 
członkowskim szeroki zakres swobody. Szczegółowa weryfikacja wdrożenia, którą obecnie 
przeprowadza Komisja wskaże, czy dyrektywa została odpowiednio wdrożona i jest 
prawidłowo stosowana. Wyniki weryfikacji wdrożenia pozwolą Komisji zdecydować, czy 
konieczne są zmiany w dyrektywie lub nowe środki następcze, aby zapewnić prawidłowy 
poziom ochrony konsumenta w tym ważnym obszarze.


