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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0675/2008, ingiven av Ehrhardt Bekeschus (tysk medborgare), om 
direktivet för försäkringsförmedlare, bankkrisen och utbildning av personal inom 
finanstjänstesektorn

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren beskriver i detalj hur direktiv 2002/92/EG om försäkringsförmedling enligt 
hans mening kringgås. Han anser att detta direktiv också påverkar den rådande bankkrisen. 
Ändringar inom förmedlingssektorn har gjort en stor del av direktivet verkningslöst, och 
konsumenten skyddas inte på lämpligt sätt. Framställaren anser vidare att huvuddelen av 
förmedlarna har bristfällig utbildning och att stora försäkringsbolag bara prioriterar sin 
omsättning och inte kvaliteten på sina tjänster. Han vill att en bra yrkesutbildning för 
förmedlare ska bli obligatorisk.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 21 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 december 2008.

Framställaren beskriver i detalj hur direktivet om försäkringsförmedling enligt hans mening 
kringgås. Han anser att ändringar inom förmedlingssektorn har gjort en stor del av direktivet 
verkningslöst, och att konsumenten inte skyddas på lämpligt sätt. Han anser att detta också 
påverkar den rådande ekonomiska krisen.

Framställaren påpekar att till följd av de omständigheter som har beskrivits ovan har 
huvuddelen av förmedlarna en bristfällig utbildning och de stora försäkringsbolagen
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prioriterar enbart sin omsättning och inte kvaliteten på sina tjänster. Han vill att en bra 
yrkesutbildning för förmedlare ska bli obligatorisk.

Försäkringsförmedling regleras av direktiv 2002/92/EG1. I detta direktiv fastställs 
bestämmelser om inledande och bedrivande av försäkrings- och återförsäkringsförmedling av 
fysiska och juridiska personer som är etablerade i en medlemsstat eller som önskar etablera 
sig där. Enligt artikel 3.3 i direktivet är medlemsstaterna skyldiga att se till att registrering av 
försäkringsförmedlare, inbegripet anknutna försäkringsförmedlare, och 
återförsäkringsförmedlare endast är möjlig om yrkeskraven i artikel 4 är uppfyllda. Det bör 
betonas att endast registrerade försäkrings- och återförsäkringsförmedlare får inleda och 
bedriva försäkrings- och återförsäkringsförmedling inom gemenskapen med stöd av såväl 
etableringsfriheten som friheten att tillhandahålla tjänster. När det gäller de ovannämnda 
yrkeskraven innehåller direktivet i artikel 4.1 en allmän regel om att alla förmedlare måste ha 
lämplig kunskap och kompetens enligt reglerna i förmedlarens hemmedlemsstat. Så som ofta 
är fallet i försäkringsdirektiven får dock hemmedlemsstaterna enligt denna bestämmelse 
samtidigt anpassa kraven på kunskaper och kompetens i förhållande till försäkrings- och 
återförsäkringsförmedlarens verksamhet och till de produkter som distribueras, särskilt om 
förmedlaren bedriver en annan huvudsaklig yrkesverksamhet än försäkringsförmedling. 
Eftersom direktivet syftar till att förbättra konsumentskyddet innebär detta naturligtvis inte att 
följande yrkeskrav som ställs i direktivet även i sådana situationer inte skulle vara tillämpliga: 
kravet på god vandel, kravet på att förmedlare ska ha en ansvarsförsäkring som ska omfatta 
hela gemenskapens territorium eller annan likvärdig garanti för ansvar till följd av fel eller 
försummelse i verksamheten, och slutligen alla nödvändiga åtgärder för att skydda kunderna 
mot försäkringsförmedlarens oförmåga att överföra premien till försäkringsföretaget eller att 
överföra ersättningsbeloppet eller en återbetalning av premien till den försäkrade. I artikel 4.5 
i direktivet föreskrivs att ett krav för att bedriva försäkrings- eller återförsäkringsförmedling 
ska vara att dessa yrkeskrav ständigt är uppfyllda. Dessutom ges medlemsstaterna i direktivet
rätten att fastställa strängare krav eller lägga till ytterligare krav för de försäkrings- eller 
återförsäkringsförmedlare som är registrerade inom deras jurisdiktionsområde.

Vidare erkänns i direktivet att det för kunden är viktigt att veta om den förmedlare han anlitar 
ger råd om produkter från ett brett urval av försäkringsföretag eller från ett visst (begränsat) 
antal försäkringsföretag. Således anges i direktivet de förpliktelser som försäkringsförmedlare 
har när det gäller att ge information till kunderna innan ett försäkringsavtal ingås. 
Medlemsstaterna får också i detta avseende bibehålla eller anta striktare bestämmelser, som 
kan tillämpas på de försäkringsförmedlare som bedriver sin förmedlingsverksamhet på 
medlemsstatens territorium oberoende av deras hemvist, om dessa striktare bestämmelser är 
förenliga med gemenskapsrätten.

Direktiv 2002/92/EG är således ett rättsligt instrument för minimal harmonisering som 
innehåller en rättslig ram och gemensamma miniminormer för att bedriva 
försäkringsförmedling i EU. Det finns därför ett stort utrymme för medlemsstaterna att 
anpassa detaljerna i de nationella kraven för försäkringsförmedling efter sina egna behov och 
önskningar.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling 
(EGT L 009, 15.1.2003, s. 3–10). 
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Kommissionen uppskattar dock framställarens ansträngningar för att dela sin bedömning av 
de konsekvenser som direktivet och de därtill hörande införlivandeåtgärderna i Tyskland 
skulle få för konsumenter som tecknar försäkringsavtal. Både framställaren och 
kommissionen är överens om att den viktigaste frågan är att erhålla en lämplig nivå av 
konsumentskydd vid distributionsförfarandet. Detta gemensamma fokus kommer att vara 
vägledande för kommissionen vid den kontroll av direktivets genomförande (och den 
granskning som kommer att inledas vid ett senare tillfälle) som bör avslöja inkorrekt 
genomförande och tillämpning i medlemsstaterna.

Slutsatser

Efter en grundlig analys av de åsikter som framställaren har framfört har kommissionens 
behöriga enheter kommit fram till att även om de är viktiga så tyder de inte på någon 
överträdelse av gemenskapsrätten. Direktivet om försäkringsförmedling är ett direktiv för 
minimiharmonisering som lämnar stort utrymme för medlemsstaterna. Den detaljerade 
kontroll av genomförandet som kommissionen utför kommer att visa om direktivet har 
genomförts och tillämpats korrekt. Resultaten av genomförandekontrollen kommer också göra 
det möjligt för kommissionen att avgöra om det krävs någon anpassning av direktivet eller 
några nya uppföljningsåtgärder för att säkerställa rätt nivå på konsumentskyddet inom detta 
viktiga område.


