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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0614/2012 от Gianfranco Zuccato, с италианско гражданство, 
относно Директива 2002/92/EО за застрахователното посредничество

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява възгледите си относно европейската директива, 
която урежда застрахователното посредничество.

Според него в оригиналния текст са налице езикови особености, които са довели до 
изкривяване на тълкуването на национално равнище. По-специално, италианският 
законодател очевидно е приложил разширително тълкуване, според което не само 
застрахователното посредничество е предмет на наблюдение от страна на надзорните 
органи, но и други дейности, които нямат връзка с уредбата на застрахователните 
договори.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Пазарът на застрахователно посредничество в ЕС е обширен и сложен и са налице 
значителни различия между застрахователните режими в държавите членки. С цел да 
вземе предвид специфичните характеристики на пазарите на държавите членки, 
Директива 2002/92/EО беше предвидена да бъде инструмент за минимална 
хармонизация. Като такъв, целта ѝ е да постигне минимално равнище на интеграция на 
застрахователното посредничество в целия ЕС чрез въвеждане на някои основни 
изисквания и общи правила, като в същото време зачита различията между държавите 
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членки в това отношение. Следователно държавите членки могат да запазят или 
приемат разпоредби, които се различават от или надхвърлят предвиденото в 
директивата, доколкото е спазен „регулаторният минимум“, предвиден в нея.

Характерът на инструмент за минимална хармонизация на директивата е довел до 
различия в прилагането ѝ в държавите членки. Това положение, наред с нуждата от по-
добра информация за потребителите, която беше подчертана от финансовата криза, 
ясно показа необходимостта от преразглеждане на директивата, което понастоящем е в 
ход.1. Целта на преразгледаната директива е да подобри защитата на потребителите, да 
уеднакви в по-голяма степен правилата относно застрахователния пазар и да укрепи 
пазарната интеграция. По -специално преработената версия на директивата предвижда 
нови изисквания, посредством които равнището на хармонизация ще бъде подобрено. 
Новата директива ще възложи на Европейския орган за застраховане и професионално 
пенсионно осигуряване значителна роля за изготвянето на подробни правила и 
последващи практики.

Заключение
След пълен и задълбочен анализ на фактите, представени от вносителя на петицията, 
службите на Комисията стигат до заключението, че италианските органи имат право да 
прилагат по-строги мерки и да разширят приложното поле на националните разпоредби 
в областта на застрахователното посредничество. Според становището на Комисията 
повдигнатият въпрос не представлява проблем от гледна точка на правото на Съюза и 
действия могат да бъдат предприемани само в национален план, защото Директива 
2002/92/EО е инструмент за минимална хармонизация и оставя на държавите членки 
възможност да установят по-строги и по-широки изисквания от тези, предвидени в 
директивата, ако имат желание за това.

Преразглеждането на директивата, в ход понастоящем, може да обхване някои от тези 
въпроси и работата на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно 
осигуряване в тази област ще допринесе допълнително за по-добра хармонизация.

                                               
1 На 3 юли 2012 г. Комисията прие предложение за преразглеждане на Директивата относно 
застрахователното посредничество (директива „IMD 2“) Досието понастоящем е обект на консултации с 
Европейския парламент и Съвета.


