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Dotyczy: Petycji 1458/2010, którą złożył Stefan Jauernich (Niemcy) w sprawie jednego 
rejestru brokerów ubezpieczeniowych w Europie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zauważa, że Komisja zamierza dokonać przeglądu dyrektywy w sprawie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego. Zwraca on również uwagę na wiele transgranicznych 
rodzajów działalności europejskich obywateli i firm. W związku z tym wzywa on do 
wykorzystania tego przeglądu jako okazji do stworzenia jednego wspólnego rejestru 
brokerów ubezpieczeniowych w Europie, dostępnego za pośrednictwem Internetu dla 
ubezpieczycieli, osób ubezpieczonych i konsumentów szukających brokera 
ubezpieczeniowego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 marca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Kwestię pośrednictwa ubezpieczeniowego reguluje dyrektywa 2002/92/WE1(IMD). Niniejsza 
dyrektywa ustanawia zasady podejmowania i prowadzenia działalności przez osoby fizyczne i 
prawne działające w państwie członkowskim lub osoby, które zamierzają tam podjąć 
działalność polegającą na pośrednictwie ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 IMD wszyscy pośrednicy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni są 

                                               
1 Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego (Dz.U. L 009 z 15.1.2003, s. 0003–0010).
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rejestrowani we właściwym organie, określonym w art. 7 ust. 2, państwa członkowskiego 
pochodzenia. Jeżeli zamierzają oni prowadzić działalność transgraniczną, należy powiadomić 
właściwy organ w państwie członkowskim, w którym działalność ta ma być powadzona.

W dniu 26 listopada 2010 r. Komisja zainicjowała konsultacje społeczne dotyczące 
zbliżającego się przeglądu IMD. Komisja wezwała zainteresowane podmioty do przekazania 
informacji zwrotnych oraz odpowiedzi na liczne pytania. Jednym z celów przeglądu jest 
uczynienie transgranicznego pośrednictwa ubezpieczeniowego bardziej efektywnym.

Komisja odnotowuje pomysły składającego petycję dotyczące uproszczenia transgranicznej 
wymiany handlowej w przypadku pośredników ubezpieczeniowych, a także zwiększenia 
przejrzystości. Ponadto składający petycję i Komisja podzielają pogląd, że najważniejszą 
kwestią jest zapewnienie odpowiedniej ochrony konsumentów w ramach dystrybucji 
produktów ubezpieczeniowych.

Komisja odnotowała sugestie składającego petycję i wykorzysta je przy przygotowaniach 
wniosku ustawodawczego, któremu towarzyszyć będzie rygorystyczna ocena wpływu. Choć 
Komisja zamierza zmniejszyć obciążenie administracyjne związane z rejestracją, utworzenie 
nowego rejestru nie będzie stanowić opcji, jeżeli miałoby to doprowadzić do wyższych 
kosztów i większych obciążeń administracyjnych1. Innym rozwiązaniem w tym kontekście 
mogłoby być połączenie w sieć rejestrów krajowych.

                                               
1 Na koszty administracyjne składają się dwa różne elementy kosztowe: koszty zwykłej działalności oraz 
obciążenia administracyjne. Podczas gdy koszty zwykłej działalności odpowiadają kosztom związanym ze 
zbieraniem i przetwarzaniem informacji, co dany podmiot wykonywałby nawet przy braku 
prawodawstwa, obciążenia administracyjne wynikają z tej części procesu, który przeprowadza się 
wyłącznie ze względu na obowiązek prawny.
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_annex_en.pdf


