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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1458/2010 dėl bendro Europos draudimo agentų registro, kurią 
pateikė Vokietijos pilietis Stefan Jauernich

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pažymi, kad Europos Komisija rengiasi persvarstyti draudimo tarpininkų 
veiklą reglamentuojančią direktyvą. Jis atkreipia dėmesį į Europos piliečių ir įmonių vykdomą
tarpvalstybinę veiklą. Todėl peticijos pateikėjas prašo persvarstant direktyvą numatyti ir 
bendrą Europos draudimo tarpininkų registrą, kuris būtų internetu prieinamas tiek draudikams 
ir draudėjams, tiek draudimo tarpininko ieškantiems vartotojams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. kovo 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Draudimo tarpininkavimas reglamentuojamas Direktyva 2002/92/EB1. Šioje direktyvoje 
nustatytos fizinių arba juridinių asmenų, įsteigtų valstybėje narėje arba norinčių ten įsisteigti, 
draudimo ir perdraudimo tarpininkavimo veiklos pradėjimo ir vykdymo taisyklės.

Pagal Draudimo tarpininkavimo direktyvos 3 straipsnio 1 dalį visi draudimo tarpininkai, 
įskaitant brokerius, registruojasi savo buveinės valstybės narės kompetentingoje institucijoje, 
kaip apibrėžta šios direktyvos 7 straipsnio 2 dalyje Jeigu jie norėtų imtis tarpvalstybinės 
veiklos, privaloma informuoti valstybės narės, kurioje jie nori užsiimti savo verslu, 

                                               
1 2002 m. gruodžio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/92/EB dėl draudimo tarpininkavimo 
(OL L 009, 2003 1 15, p. 3–10).
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kompetentingą instituciją.

2010 m. lapkričio 26 d. Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl būsimos Draudimo 
tarpininkavimo direktyvos peržiūros. Komisija ragino suinteresuotuosius subjektus teikti 
grįžtamąją informaciją ir atsiliepimus dėl kelių klausimų. Vienas iš peržiūros tikslų –
veiksmingiau organizuoti tarpvalstybinį draudimo tarpininkavimą.

Komisija atkreipė ypatingą dėmesį į peticijos pateikėjo mintis dėl tarpvalstybinės prekybos 
draudimo tarpininkams supaprastinimo ir skaidrumo didinimo. Be to, peticijos pateikėjas ir 
Komisija laikosi tos pačios nuomonės, kad platinant draudimo produktus svarbiausia 
užtikrinti tinkamą vartotojų apsaugą.

Komisija atsižvelgė į peticijos pateikėjo pasiūlymus ir pateiks juos rengiant pasiūlymą dėl 
įstatymo galią turinčio akto, kartu bus atliekamas griežtas poveikio vertinimas. 
Nors Komisija ketina sumažinti su registracija susijusią administracinę naštą, jeigu sukūrus 
naują registrą padidėtų išlaidos ir administracinė našta, ši galimybė nebus įgyvendinta1.
 Atsižvelgiant į šias aplinkybes, kitas sumanymas galėtų būti sujungti nacionalinius registrus į 
vieną tinklą.“

                                               
1 Administracinės išlaidos apima du skirtingus išlaidų aspektus: įprastines veiklos išlaidas ir administracinę 
naštą. Įprastinės veiklos išlaidos atitinka išlaidas, susidarančias renkant ir dorojant informaciją, t. y. dėl veiklos, 
kurią subjektas atliktų net jei nebūtų teisės aktų, administracinė našta atsiranda dėl tos proceso dalies, kuri 
vykdoma tik dėl teisinės prievolės.
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_annex_en.pdf.


