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1. Sammendrag

Andrageren giver udtryk for sit syn på EU-direktivet om forsikringsformidling.

Efter hans opfattelse findes der sproglige uregelmæssigheder i originalteksten, som har 
forårsaget fejlfortolkninger på nationalt niveau. Det er især den italienske lovgiver, der 
tilsyneladende har anvendt en bred fortolkning, ifølge hvilken det ikke kun er 
forsikringsformidlingen, som er underlagt kontrol fra de tilsynsførende myndigheders side, 
men også andre aktiviteter, der ikke er knyttet til ordningen for forsikringsaftaler.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

EU-markedet for forsikringsformidling er vidtfavnende og komplekst, og der er betydelig 
forskel på de forskellige forsikringsordninger i medlemsstaterne. I den hensigt at tage hensyn 
til de specifikke træk ved medlemsstaternes markeder blev direktiv 2002/92/EF udformet som 
et instrument til minimumsharmonisering. Dette indebærer, at formålet er at opnå et EU-
dækkende minimumsniveau af integration inden for forsikringsformidling ved indførelse af 
nogle grundlæggende krav og fælles regler, samtidig med at uensartetheden mellem 
medlemsstaterne tages i betragtning. Således kan medlemsstaterne bibeholde eller indføre 
bestemmelser, der afviger fra eller går videre end dem, der er fastsat i direktivet, så længe de 
opfylder det ”reguleringsmæssige gulv”, der er lagt i direktivet.
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At direktivet er orienteret mod minimumsharmonisering har medført, at medlemsstaternes 
gennemførelser afviger fra hinanden. Denne situation tillige med det behov for bedre 
forbrugerinformation, som finanskrisen har tydeliggjort, har klart vist, at det er nødvendigt 
med en revision af direktivet, og en sådan er nu sat i værk1. Det reviderede direktiv har til 
formål at forbedre forbrugerbeskyttelsen, skabe mere lige konkurrencevilkår på 
forsikringsmarkedet og konsolidere markedsintegrationen. Den omarbejdede version af 
direktivet fastsætter især nye krav, der skal udvirke en højnelse af harmoniseringsniveauet. 
Det nye direktiv giver også EIOPA (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger) en betydelig rolle at spille i at opstille detaljerede regler 
og praksis for opfølgning.

Konklusion
På baggrund af en grundig analyse af de oplysninger, som andrageren har fremlagt, 
konkluderer Kommissionens tjenestegrene, at de italienske myndigheder har ret til at indføre 
strengere foranstaltninger og til at udvide anvendelsesområdet for den nationale lovgivning 
for området forsikringsformidling.  Kommissionen er af den opfattelse, at den fremlagte sag 
ikke giver anledning til spørgsmål vedrørende EU-retten, og at der kun kan tages affære inden 
for de nationale rammer, eftersom direktiv 2002/92/EF er et instrument til 
minimumsharmonisering og således giver medlemsstaterne råderum til, såfremt de ønsker det, 
at fastsætte strengere og mere vidtrækkende krav end dem, der er stipuleret i direktivet.

Den igangværende revision af direktivet vil måske tage hånd om nogle af disse spørgsmål, og 
EIOPA’s arbejde på dette område vil fremme bedre harmonisering.

                                               
1 Kommissionen vedtog den 3. juli 2012 et forslag til en revision af forsikringsformidlingsdirektivet (IMD2). 
Denne procedure er nu til behandling med Europa-Parlamentet og Rådet.


