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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0675/2008, adresată de Ehrhardt Bekeschus, de naționalitate 
germană, privind directiva privind intermedierea de asigurări, criza bancară 
și pregătirea personalului din sectorul serviciilor financiare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul descrie în detaliu modul în care, după opinia acestuia, Directiva 2002/92/CE 
privind intermedierea de asigurări nu este pusă în practică. Acesta este de părere că directiva 
are, de asemenea, un efect asupra crizei bancare actuale. Schimbările din sectorul 
intermedierii au făcut ca directiva să fie în cea mai mare parte ineficientă, consumatorul 
nefiind, prin urmare, bine protejat. De asemenea, petiționarul este de părere că majoritatea 
intermediarilor nu sunt pregătiți în mod corespunzător și că societățile principale de asigurări 
sunt preocupate doar de cifra lor de afaceri și nu de calitatea serviciilor oferite. Petiționarul 
solicită ca pregătirea profesională de calitate a intermediarilor să devină obligatorie. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2008

Petiționarul descrie în detaliu modul în care, după opinia acestuia, directiva privind 
intermedierea de asigurări nu este pusă în practică. În opinia acestuia, schimbările din sectorul 
intermedierii au făcut ca directiva să fie în cea mai mare parte ineficientă, iar consumatorul nu 
este, prin urmare, bine protejat. Petiționarul este de părere că acest lucru are, de asemenea, un 
efect asupra crizei financiare actuale.

Petiționarul indică faptul că, drept rezultat al celor descrise mai sus, majoritatea 
intermediarilor de asigurări nu sunt pregătiți în mod corespunzător și că marile societăți de 
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asigurări sunt preocupate doar de cifra lor de afaceri și nu de calitatea serviciilor oferite. 
Petiționarul solicită ca pregătirea profesională de calitate a intermediarilor să devină 
obligatorie. 
Intermedierea asigurărilor este reglementată de Directiva 2002/92/CE1. Directiva stabilește 
norme privind accesul la activitățile de intermediere de asigurări și reasigurări și exercitarea 
acestora de către persoane fizice sau juridice stabilite sau care doresc să se stabilească într-un 
stat membru. În conformitate cu articolul 3 alineatul (3), statele membre veghează ca 
înregistrarea intermediarilor de asigurări – inclusiv a intermediarilor legați – și a 
intermediarilor de reasigurări să se facă sub rezerva îndeplinirii cerințelor profesionale 
prevăzute la articolul 4. Trebuie subliniat că numai intermediarii de asigurări și reasigurări 
înregistrați sunt autorizați să inițieze și să desfășoare activitatea de intermediere de asigurări și 
reasigurări în cadrul Comunității în baza libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii. 
În ceea ce privește cerințele profesionale menționate mai sus, directiva stabilește la articolul 4 
alineatul (1) o regulă generală conform căreia toți intermediarii trebuie să aibă cunoștințele și 
aptitudinile corespunzătoare, astfel cum sunt acestea stabilite de statul membru de origine al 
intermediarului. Cu toate acestea, astfel cum se obișnuiește pentru directivele privind 
asigurările, această ultimă dispoziție permite în același timp statelor membre să ajusteze 
condițiile cerute cu privire la cunoștințele și aptitudinile legate de activitatea de intermediere 
de asigurări și reasigurări și produsele distribuite, în special dacă activitatea profesională 
principală a intermediarului este alta decât intermedierea asigurărilor. Desigur, având în 
vedere că directiva vizează îmbunătățirea protecției consumatorului, acest lucru nu înseamnă 
că, chiar și în astfel de situații, nu ar fi aplicabile următoarele cerințe profesionale prevăzute 
de directivă: cerința de bună reputație, cerința de a deține o asigurare de indemnizație 
profesională care să acopere întreg teritoriul Comunității sau altă garanție comparabilă pentru 
răspunderea care decurge din neglijența profesională și, în cele din urmă, toate celelalte 
măsuri necesare pentru a proteja clienții în cazul incapacității intermediarului de asigurări de a 
transfera prima întreprinderii de asigurare sau de a transfera suma aferentă despăgubirii sau de 
a returna prima asiguratului. Articolul 4 alineatul (5) din directivă stipulează că exercitarea 
activităților de intermediere de asigurări și reasigurări impune ca aceste cerințe profesionale 
să fie îndeplinite în permanență. În plus, directiva acordă statelor membre dreptul să adopte 
cerințe mai stricte sau să prevadă cerințe suplimentare pentru intermediarii înregistrați pe 
teritoriul lor.

În continuare, directiva recunoaște că este esențial pentru client să știe dacă are de-a face cu 
un intermediar care îi acordă consultanță în legătură cu produsele unei game largi de 
întreprinderi de asigurare sau cu produsele oferite de un număr specific (limitat) de 
întreprinderi de asigurare. În această perspectivă, directiva specifică obligațiile pe care 
intermediarii de asigurări ar trebui să le aibă atunci când furnizează informații precontractuale 
clienților. Statele membre sunt, de asemenea, autorizate, din acest punct de vedere, să mențină 
sau să adopte dispoziții mai stricte, care pot fi impuse intermediarilor de asigurări, indiferent 
de domiciliul acestora, cu condiția ca aceste dispoziții mai stricte să respecte dreptul 
comunitar.

Directiva 2002/92/CE constituie, prin urmare, un instrument juridic de armonizare minimă, 

                                               
1 Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea de 
asigurări (JO L 009, 15.1.2003, pp. 0003-0010). 



CM\759792RO.doc 3/3 PE418.078v01-00

RO

care stabilește cadrul juridic și standardele comune minime pentru exercitarea activităților de 
intermediere de asigurări în UE. În consecință, există un spațiu considerabil lăsat la îndemâna 
statelor membre pentru modularea detaliilor cerințelor și practicilor lor naționale de 
intermediere privind asigurările, în conformitate cu nevoile și dorințele acestora.

Cu toate acestea, Comisia apreciază eforturile petiționarului de împărtășire a evaluării sale 
asupra impactului directivei și a măsurilor corespunzătoare de transpunere în Germania, 
asupra consumatorilor care încheie contracte de asigurare. Atât petiționarul, cât și Comisia, 
sunt de acord că cel mai important aspect este acela de a obține un nivel adecvat de protecție a 
consumatorului în procesul de distribuție. Acest punct comun de interes va sta la baza 
verificării de către Comisie a punerii în aplicare a directivei (și a analizei care va fi lansată 
într-o etapă ulterioară), care ar trebui să evidențieze orice punere în aplicare incorectă de către 
statele membre.

Concluzii

După o analiză profundă a opiniilor prezentate de petiționar, serviciile competente ale 
Comisiei concluzionează că, deși acestea sunt importante, nu ridică nicio problemă și nu 
sugerează nicio încălcare a dreptului comunitar. Directiva privind intermedierea de asigurări 
este o directivă de armonizare minimă, care lasă o sferă de aplicare considerabilă statelor 
membre. Verificarea detaliată a punerii în aplicare pe care o desfășoară Comisia va arăta dacă 
directiva a fost pusă în aplicare în mod corespunzător și dacă este aplicată corect. Rezultatele 
verificării punerii în aplicare vor permite, de asemenea, Comisiei, să decidă dacă sunt 
necesare ajustări ale directivei sau noi măsuri de monitorizare pentru a asigura nivelul corect 
de protecție a consumatorului în acest domeniu important.


