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Θέμα: Αναφορά 1458/2010, του Stefan Jauernich, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ένα ενιαίο μητρώο για τους μεσίτες ασφαλειών στην Ευρώπη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να προβεί σε αναθεώρηση της 
ισχύουσας οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Εφιστά επίσης την προσοχή στις 
πολλές διασυνοριακές δραστηριότητες των ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων. Ζητεί 
επομένως να αξιοποιηθεί η εν λόγω αναθεώρηση ως ευκαιρία για την κατάρτιση ενιαίου 
μητρώου για τους μεσίτες ασφαλειών στην Ευρώπη, στο οποίο θα είναι δυνατή η πρόσβαση
μέσω του Διαδικτύου, τόσο από τους ασφαλιστές όσο και από τους ασφαλισμένους και τους 
καταναλωτές που αναζητούν μεσίτη ασφαλειών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση ρυθμίζεται από την οδηγία 2002/92/ΕΚ1 (οδηγία IMD). Η εν 
λόγω οδηγία θεσπίζει κανόνες για την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής 
και αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης από φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι 
εγκατεστημένα ή επιθυμούν να εγκατασταθούν σε κράτος μέλος.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας IMD, όλοι οι ασφαλιστικοί και 

                                               
1 Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά 
με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (ΕΕ L 009 της 15.1.2003, σ. 3 έως 10).
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αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων των μεσιτών ασφαλειών, 
εγγράφονται σε μητρώο αρμόδιας αρχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, της 
οδηγίας IMD, στο κράτος μέλος καταγωγής τους. Σε περίπτωση που επιθυμούν να αναλάβουν 
και να ασκήσουν διασυνοριακή δραστηριότητα, πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο προτίθενται να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους.

Στις 26 Νοεμβρίου 2010, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την 
επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας IMD. Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
παράσχουν τα σχόλιά τους και να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων. Ένας από τους 
στόχους της αναθεώρησης συνίσταται στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της 
διασυνοριακής ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ιδέες του αναφέροντος σχετικά με τη διευκόλυνση 
των διασυνοριακών συναλλαγών για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και την ενίσχυση 
της διαφάνειας. Επιπλέον, ο αναφέρων και η Επιτροπή συμμερίζονται την άποψη ότι το 
βασικό ζητούμενο είναι να επιτευχθεί η ενδεδειγμένη προστασία των καταναλωτών στο 
πλαίσιο της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.

Η Επιτροπή έχει λάβει υπό σημείωση τις προτάσεις του αναφέροντος και θα τις συμπεριλάβει 
στις προκαταρκτικές εργασίες της για τη σύνταξη της νομοθετικής πρότασης, η οποία θα 
πλαισιώνεται από εμπεριστατωμένη εκτίμηση επιπτώσεων. Μολονότι η Επιτροπή προτίθεται 
να μειώσει τον διοικητικό φόρτο που επιβαρύνει την εγγραφή σε μητρώα, η δημιουργία νέου 
μητρώου δεν αποτελεί εναλλακτική δυνατότητα εάν πρόκειται να οδηγήσει σε αύξηση του 
κόστους και περαιτέρω διοικητικό φόρτο1. Σε αυτό το πλαίσιο, μια άλλη πρόταση που θα 
μπορούσε επίσης να εξεταστεί είναι η σύνδεση των εθνικών μητρώων μέσω κάποιου δικτύου.

                                               
1 Το διοικητικό κόστος αποτελείται από δύο σκέλη: το κόστος της «πεπατημένης οδού» και τον διοικητικό 
φόρτο. το μεν κόστος της «πεπατημένης οδού» αντιστοιχεί στο κόστος που απορρέει από τις εργασίες συλλογής 
και επεξεργασίας των πληροφοριών οι οποίες πρέπει να διεκπεραιώνονται από κάποιον φορέα, ακόμα και 
ελλείψει σχετικής νομοθεσίας, ο δε διοικητικός φόρτος προκύπτει από το στάδιο της διαδικασίας το οποίο 
λαμβάνει χώρα αποκλειστικά λόγω κάποιας νομικής υποχρέωσης.
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_annex_en.pdf.


