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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1458/2010, внесена от Stefan Jauernich, с германско гражданство, 
относно единен регистър за застрахователни посредници в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че Комисията възнамерява да преразгледа 
Директивата относно застрахователното посредничество. Освен това той обръща 
внимание на многобройните трансгранични дейности на европейските граждани и 
дружества. Вносителят на петицията призовава преразглеждането да се използва, наред 
с друго, като възможност за създаване на единен регистър на застрахователните 
посредници в Европа, който да е достъпен по интернет за застрахователи, застраховани 
лица и потребители, които търсят застрахователен посредник.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 март 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на комисията, получен на 6 май 2011 г.

Застрахователното посредничество се урежда от Директива 2002/92/ЕО1 (ДЗП). 
Настоящата директива урежда правила за започване и извършване на дейностите на 
застрахователно и презастрахователно посредничество от физически или юридически 
лица, които са се установили или желаят да се установят в държава-членка.

Съгласно член 3, параграф 1 от ДЗП всички застрахователни посредници, включително 

                                               
1 Директива 2002/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 декември 2002 г. относно 
застрахователното посредничество (ОВ L 009, 15.1.2003 г. стр. 3–10).
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брокери, се регистрират в компетентните органи по определението съгласно член 7, 
параграф 2 от ДЗП в държавата членка на произход. Ако те желаят да започнат 
трансгранична дейност, трябва да бъдат уведомени компетентните органи на 
държавата-членка, в която те желаят да извършват дейност.

На 26 ноември 2010 г. Комисията организира обществено допитване относно 
предстоящото преразглеждане на ДЗП. Комисията прикани заинтересованите страни да 
предоставят обратна информация и отговори на редица въпроси. Една от целите на 
прегледа е трансграничното застрахователно посредничество да стане по-ефективно.

Комисията взема под внимание предложенията на вносителя на петицията по 
отношение на улесняването на трансграничната търговия за застрахователно 
посредничество и повишаването на прозрачността. Освен това вносителят на петицията 
и Комисията споделят мнението, че най-важният въпрос е да се постигне подходяща 
защита на потребителите при разпространението на застрахователни продукти.

Комисията взе под внимание предложенията на вносителя на петицията и ще ги включи 
в изготвянето на законодателното предложение, което ще бъде придружено от стриктна 
оценка на въздействието. Въпреки че Комисията възнамерява да намали 
административната тежест по отношение на регистрацията, създаването на нов 
регистър няма да бъде предвидено, ако то води до по-високи разходи и по-голяма 
административна тежест1. Друга възможност в този контекст би могло да бъде 
свързването на националните регистри в мрежа.

                                               
1 Административните разходи се състоят от два различни компонента: обичайни разходи за 
осъществяване на дейността и административни тежести. Като се има предвид, че обичайните разходи за 
осъществяване на дейността съответстват на разходите, произтичащи от събирането и обработването на 
информация, което дадена структура би извършила дори при отсъствието на законодателство, 
административните тежести произтичат от тази част от процеса, която се извършва единствено поради 
наличието на правно задължение.
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_annex_en.pdf.


