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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1458/2010 af Stefan Jauernich, tysk statsborger, om et ensartet 
register for forsikringsmæglere i Europa

1. Sammendrag

Andrageren henviser til, at Kommissionen agter at revidere det direktiv, der gælder for 
forsikringsmæglere. Han henviser endvidere til europæiske borgeres og virksomheders mange 
grænseoverskridende aktiviteter. Andrageren argumenterer for bl.a. at benytte denne revision 
til at etablere et ensartet register for mellemmænd i forsikringsbranchen i Europa, som via 
internettet er tilgængeligt for både forsikringsselskaber, forsikringstagere og forbrugere, der 
søger en forsikringsmægler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

"Forsikringsformidling reguleres ved direktiv 2002/92/EF1. Dette direktiv fastsætter regler 
for, hvordan fysiske og juridiske personer, der er eller ønsker at blive etableret i en 
medlemsstat, kan optage og udøve forsikrings- og genforsikringsformidling.

Ifølge artikel 3, stk. 1, i direktivet om forsikringsformidling skal alle mellemmænd i 
forsikringsbranchen, herunder forsikringsmæglere, i deres hjemland registreres hos en 
kompetent myndighed som defineret i artikel 7, stk. 2, i direktivet om forsikringsformidling. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/92/EF af 9. december 2002 om forsikringsformidling (EFT L 009
af 15.1.2003, s. 3-10).
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Såfremt de ønsker at udøve grænseoverskridende aktiviteter, skal de underrette den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, på hvis territorium de ønsker at udøve deres 
virksomhed.

Den 26. november 2010 indledte Kommissionen en offentlig høring om den forestående 
revision af direktivet om forsikringsformidling. Kommissionen opfordrede interessenterne til 
at komme med tilbagemeldinger om og svar på en række spørgsmål.  Et af formålene med 
revisionen er at gøre grænseoverskridende forsikringsformidling mere effektiv.

Kommissionen har taget andragerens idéer til sig vedrørende lettelse af den 
grænseoverskridende handel for mellemmænd i forsikringsbranchen og den øgede 
gennemsigtighed. Derudover er andrageren og Kommissionen enige om, at det vigtigste er at 
sikre en passende forbrugerbeskyttelse i forbindelse med salg af forsikringsprodukter.

Kommissionen har taget andragerens forslag til sig og vil indlemme disse i udarbejdelsen af 
det lovgivningsmæssige forslag, som vil blive ledsaget af en meget omhyggelig 
konsekvensanalyse. Selv om Kommissionen ønsker at mindske den administrative byrde i 
forbindelse med registrering, vil oprettelsen af et nyt register ikke kunne komme på tale, hvis 
det resulterer i større omkostninger og mere administrativt arbejde1. En anden idé kunne i 
denne sammenhæng være at koble de nationale registre sammen i et netværk."

                                               
1 De administrative omkostninger består af to forskellige omkostningskomponenter, nemlig "business as 
usual"-omkostninger og den administrative byrde. Mens "business as usual"-omkostningerne svarer til de 
omkostninger, der er forbundet med den indsamling og behandling af oplysninger, som en enhed ville udføre 
også uden lovgivning, stammer den administrative byrde fra den del af processen, der udelukkende udføres 
på grund af en juridisk forpligtelse.
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_annex_en.pdf.


