
CM\866832MT.doc PE464.888v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

6.5.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1458/2010, imressqa minn Stefan Jauernich, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, dwar reġistru uniku għas-sensara tal-assigurazzjoni fl-Ewropa

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jinnota li l-Kummissjoni beħsiebha tirrevedi d-Direttiva dwar il-Medjazzjoni 
fl-Assigurazzjoni. Huwa jiġbed ukoll l-attenzjoni għall-ħafna attivitajiet transkonfinali taċ-
ċittadini u l-kumpaniji Ewropej. Għaldaqstant, huwa jitlob li din ir-reviżjoni tittieħed bħala 
opportunità biex jitwaqqaf reġistru uniformi uniku għas-sensara tal-assigurazzjoni fl-Ewropa, 
aċċessibbli permezz tal-internet għall-assiguraturi, il-persuni assigurati u l-konsumaturi li 
jkunu qed ifittxu sensar tal-assigurazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Marzu 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Il-medjazzjoni fl-Assigurazzjoni hija rregolata mid-Direttiva 2002/92/KE1 (IMD). Din id-
Direttiva tistipula r-regoli għall-bidu u l-insegwiment tal-attivitajiet ta’ medjazzjoni fl-
assigurazzjoni u fir-riassigurazzjoni minn persuni naturali jew ġuridiċi li huma stabbiliti fi 
Stat Membru jew li jixtiequ jkunu stabbiliti hemmhekk.

Skont l-Artikolu 3(1) tal-IMD, l-intermedjarji tal-assigurazzjoni kollha, inklużi s-sensara, 
għandhom jiġu rreġistrati ma’ awtorità kompetenti, skont kif ġie definit mill-Artikolu 7(2) tal-

                                               
1 Direttiva 2002/92/KE tal-Parlament u tal-Kunsill Ewropew tad-9 ta’ Diċembru 2002 dwar il-medjazzjoni fl-
assigurazzjoni (ĠU L 009, 15/1/2003 P. 0003-0010).
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IMD, fl-Istat Membru tagħhom stess. Jekk huma jixtiequ jibdew attività transkonfinali, 
għandha tiġi nnotifikata l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn huma jixtiequ jwettqu n-
negozju tagħhom.

Fis-26 ta’ Novembru 2010, il-Kummissjoni fetħet konsultazzjoni pubblika dwar ir-reviżjoni li 
jmiss tal-IMD.  Il-Kummissjoni stiednet lill-partijiet interessati jipprovdu rispons u tweġibiet 
dwar għadd ta’ mistoqsijiet. Wieħed mill-għanijiet tar-reviżjoni huwa li jagħmel lill-
intermedjazzjoni tal-assigurazzjoni transkonfinali aktar effettiva.

Il-Kummissjoni tinnota sew l-ideat tal-petizzjonant rigward il-faċilitazzjoni tal-kummerċ 
transkonfinali għall-intermedjarji tal-assigurazzjoni u t-tisħiħ tat-trasparenza. Barra minn 
hekk, il-petizzjonant u l-Kummissjoni huma tal-fehma li l-aktar kwistjoni importanti hija li 
jkun hemm protezzjoni tal-konsumatur xierqa fid-distribuzzjoni tal-prodotti tal-
assigurazzjoni.

Il-Kummissjoni ħadet nota tas-suġġerimenti tal-petizzjonant u se tintroduċihom fit-tħejjija tal-
proposta leġiżlattiva, li se tkun akkumpanjata bi stima tal-impatt rigoruża. Għalkemm il-
Kummissjoni beħsiebha tnaqqas il-piż amministrattiv fir-rigward tar-reġistrazzjoni, mhux se 
jiġi kkunsidrat il-ħolqien ta’ reġistru ġdid jekk dan se jwassal għal spiża ogħla u għal aktar 
piżijiet amministrattivi1. Idea oħra f’dan il-kuntest tista’ tkun li r-reġistri nazzjonali jiġu 
konnessi flimkien f’netwerk.

                                               
1 L-ispiża amministrattiva tikkonsisti f’żewġ komponenti differenti: l-ispejjeż regolari u l-piżijiet 
amministrattivi. Filwaqt li l-ispejjeż regolari jikkorrispondu għall-ispejjeż li jirriżultaw mill-ġbir u l-ipproċessar 
tal-informazzjoni li jsiru minn entità anke fin-nuqqas tal-leġiżlazzjoni, il-piżijiet amministrattivi joriġinaw mill-
parti tal-proċess li jsir biss minħabba obbligu legali.
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_annex_en.pdf.


