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petíció a biztosításközvetítők egységes európai nyilvántartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az Európai Bizottság felül szándékozik vizsgálni a 
biztosításközvetítőkre vonatkozó irányelvet, továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy az 
európai polgárok és cégek számos határokon átnyúló tevékenységet folytatnak. A petíció 
benyújtója amellett érvel, hogy a felülvizsgálatot többek között használják ki arra, hogy 
létrehozzák a biztosításközvetítők egységes európai nyilvántartását, amely mind a biztosítók 
és a biztosítottak, mind a biztosításközvetítőt kereső fogyasztók számára hozzáférhető lenne 
az interneten.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

A biztosítási közvetítést a 2002/92/EK1 irányelv (a biztosítási közvetítésről szóló irányelv) 
szabályozza. Ez az irányelv megállapítja a valamely tagállamban letelepedett vagy letelepedni 
szándékozó természetes és jogi személyek biztosítási és viszontbiztosítási tevékenységének 
megkezdésére és folytatására vonatkozó szabályokat.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 9-i 2002/92/EK irányelve a biztosítási közvetítésről (HL L
009., 2003.1.15., 3–10. o.). 
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A biztosítási közvetítésről szóló irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a biztosítási 
közvetítőket – az alkuszokat is ideértve – az irányelv 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően 
saját tagállamuk illetékes hatóságánál nyilvántartásba kell venni. Amennyiben határokon 
átnyúló tevékenységet kívánnak folytatni, arról tájékoztatniuk kell azon tagállam illetékes 
hatóságát, ahol üzleti tevékenységüket kívánják végezni.

2010. november 26-án a Bizottság nyilvános konzultációt indított a biztosítási közvetítésről 
szóló irányelv küszöbön álló felülvizsgálatáról. A Bizottság felkérte az érdekelt feleket, hogy 
több kérdésben is fejtsék ki észrevételeiket és meglátásaikat. A felülvizsgálat egyik fő célja, 
hogy hatékonyabbá tegyék a határokon átnyúló biztosítási közvetítést.

A Bizottság mindenképpen tudomásul veszi a petíció benyújtójának azzal kapcsolatos 
elképzeléseit, hogy a biztosításközvetítők számára elősegítsék a határokon átnyúló 
kereskedelmet, valamint fokozzák az átláthatóságot. Továbbá a petíció benyújtója és a 
Bizottság osztja azon véleményt, miszerint a legfontosabb kérdés a megfelelő szintű 
fogyasztóvédelem elérése a biztosítási termékek értékesítése terén.

A Bizottság tudomásul vette a petíció benyújtójának javaslatait, és azokat figyelembe veszi a 
jogalkotási javaslat kidolgozásakor, amelyet mélyreható hatásvizsgálat kísér majd. Jóllehet a 
Bizottság csökkenteni kívánja a nyilvántartásba vételhez kapcsolódó adminisztratív terheket, 
egy új nyilvántartás létrehozása elvetendő ötlet, amennyiben magasabb költségeket és további 
adminisztratív terheket eredményez1.  Ezzel összefüggésben egy másik lehetséges elképzelés, 
hogy a nemzeti nyilvántartásokat egy hálózatba tömörítve összekapcsolják. 

                                               
1 Az adminisztratív terhek két különböző költségelemből tevődnek össze: a szokásos ügyviteli költségekből és 
az adminisztratív terhekből. Míg a szokásos ügyviteli költségek megfelelnek az információk gyűjtéséből és 
feldolgozásából adódó költségeknek, amit egy bizonyos szerv a jogszabály hiányában i s  elvégezne, az 
adminisztratív terhek az eljárás azon részéből fakadnak, amelyre kizárólag a jogszabályi kötelezettség miatt 
kerül sor.  
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_annex_en.pdf.


