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Ref.: Petiția nr. 1458/2010, adresată de Stefan Jauernich, de cetățenie germană, 
privind un registru unic standardizat al brokerilor de asigurări din Europa

1. Rezumatul petiției

Petiționarul constată intenția Comisiei Europene de a revizui Directiva privind intermedierea 
de asigurări. În plus, el atrage atenția asupra numeroaselor activități transfrontaliere ale 
cetățenilor și companiilor europene. Petiționarul pledează în favoarea folosirii acestei revizuiri 
pentru întocmirea unui registru unic standardizat al brokerilor de asigurări din Europa, 
accesibil online atât asigurătorilor, cât și asiguraților și consumatorilor care caută un broker de 
asigurări.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 martie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Intermedierea de asigurări este reglementată prin Directiva 2002/92/CE1 (IMD). Directiva 
stabilește norme privind accesul la activitățile de intermediere de asigurări și reasigurări și 
exercitarea acestora de către persoane fizice și juridice stabilite sau care doresc să se 
stabilească într-un stat membru.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva privind intermedierea de asigurări 
(IMD), toți intermediarii de asigurări, inclusiv brokerii, trebuie să fie înregistrați la autoritatea 

                                               
1 Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea 
de asigurări (JO L 9, 15.1.2003, p. 3-10).
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competentă, astfel cum este aceasta definită la articolul 7 alineatul (2), din statul membru de 
origine. În cazul în care doresc să desfășoare activități transfrontaliere, aceștia trebuie să 
notifice autoritatea competentă din statul membru în care doresc să își exercite activitatea.

La 26 noiembrie 2010, Comisia a lansat o consultare publică cu privire la viitoarea revizuire a 
IMD. Comisia a invitat părțile interesate să ofere reacții și răspunsuri cu privire la o serie de 
chestiuni. Unul dintre obiectivele revizuirii este de a face ca intermedierea transfrontalieră de 
asigurări să devină mai eficientă.

Comisia ia act de ideile petiționarului referitoare la facilitarea schimburilor comerciale 
transfrontaliere în cazul intermediarilor de asigurări și la îmbunătățirea transparenței. De 
asemenea, Comisia împărtășește părerea petiționarului că cel mai important aspect este acela 
de a asigura o protecție adecvată a consumatorilor în cazul distribuției produselor de 
asigurare.

Comisia a luat act de sugestiile petiționarului și le va integra în elaborarea propunerii 
legislative, care va fi însoțită de o evaluare riguroasă a impactului. Deși Comisia intenționează 
să reducă sarcina administrativă legată de înregistrare, crearea unui nou registru nu va 
reprezenta o opțiune dacă aceasta va avea ca rezultat costuri mai mari și mai multe sarcini 
administrative1. O altă idee în acest context ar fi ca toate registrele naționale să fie conectate 
în cadrul unei rețele.

                                               
1 Costurile administrative constau din două componente de cost diferite: costurile „business-as-usual” și sarcinile 
administrative. În timp ce costurile „business-as-usual” corespund costurilor rezultate din colectarea și 
prelucrarea informațiilor, care ar fi derulate de o entitate chiar și în absența unei legislații, sarcinile 
administrative derivă din acea parte a procesului care este efectuată doar în baza faptului că reprezintă o obligație 
legală.
http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_annex_en.pdf.


