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Θέμα: Αναφορά 0614/2012, του Gianfranco Zuccato, ιταλικής ιθαγένειας, όσον 
αφορά την οδηγία 2002/92/ΕΚ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει τις απόψεις του όσον αφορά την οδηγία της ΕΕ σχετικά με την 
ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Κατά τη γνώμη του, υπάρχουν προβλήματα κακής γλωσσικής διατύπωσης που οδήγησαν σε 
στρεβλωτικές ερμηνείες σε εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο Ιταλός νομοθέτης εφάρμοσε 
διασταλτική ερμηνεία, βάσει της οποίας οι εποπτικές αρχές δεν υποχρεούνται να ελέγχουν 
μόνο τη δραστηριότητα διαμεσολάβησης των ασφαλιστικών συμβάσεων, αλλά και άλλες 
δραστηριότητες οι οποίες δεν αφορούν τη διευθέτηση των ασφαλιστικών συμβάσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013

Η αγορά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην ΕΕ έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής και είναι 
πολύπλοκη· επιπλέον, τα ασφαλιστικά συστήματα των διαφόρων κρατών μελών διαφέρουν 
κατά πολύ μεταξύ τους. Με σκοπό να ληφθούν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των αγορών 
των διαφόρων κρατών μελών, εκπονήθηκε η οδηγία 2002/92/ΕΚ εν είδει μέσου ελάχιστης 
εναρμόνισης. Υπ' αυτή την ιδιότητά της, η οδηγία θέτει ως στόχο την επίτευξη ενός 
πανευρωπαϊκού ελάχιστου επιπέδου ολοκλήρωσης στον τομέα της ασφαλιστικής 
διαμεσολάβησης εισάγοντας ορισμένες βασικές απαιτήσεις και κοινούς κανόνες λαμβάνοντας 
ωστόσο υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν στα κράτη μέλη όσον αφορά τον συγκεκριμένο 
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αυτόν τομέα. Έτσι τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να εγκρίνουν ρυθμίσεις οι οποίες 
είτε αποκλίνουν των διατάξεων που καθορίζονται στην οδηγία είτε βαίνουν πέραν από αυτές.

Η φύση ελάχιστης εναρμόνισης της οδηγίας επέφερε αποκλίσεις στην εφαρμογή της από τα 
κράτη μέλη. Αυτή η κατάσταση, μαζί με την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση των 
καταναλωτών την οποία ενέτεινε επίσης και η χρηματοπιστωτική κρίση, κατέδειξε με 
σαφήνεια ότι ήταν απαραίτητο να επανεξεταστεί η οδηγία και αυτή η επανεξέταση βρίσκεται 
σήμερα σε εξέλιξη1. Η αναθεωρημένη οδηγία στοχεύει στη βελτίωση της προστασίας των 
καταναλωτών δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις ισότιμου ανταγωνισμού στην αγορά 
ασφαλιστικών προϊόντων και εδραιώνοντας τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς. Πιο 
συγκεκριμένα, η προτεινόμενη αναδιατύπωση της οδηγίας προβλέπει νέες απαιτήσεις μέσω 
των οποίων θα βελτιωθεί το επίπεδο εναρμόνισης. Με τη νέα οδηγία η Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο στο 
πλαίσιο της παροχής λεπτομερών διατάξεων και πρακτικών παρακολούθησης.

Συμπέρασμα:
Μετά από λεπτομερή ανάλυση των πραγματικών περιστατικών που παρουσίασε ο αναφέρων, 
οι υπηρεσίες της Επιτροπής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ιταλικές αρχές έχουν το 
δικαίωμα να εφαρμόζουν πιο αυστηρά μέτρα και να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής των 
εθνικών διατάξεων στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η Επιτροπή είναι της 
άποψης ότι το υπό εξέταση ζήτημα δεν δημιουργεί προβλήματα από της σκοπιάς του δικαίου 
της ΕΕ και ότι οιαδήποτε δράση μπορεί να αντιμετωπιστεί σε εθνικό πλαίσιο δεδομένου ότι η 
οδηγία 2002/92/ΕΚ λειτουργεί ως μέσο ελάχιστης εναρμόνισης και επιτρέπει στα κράτη μέλη 
τη δυνατότητα να επιβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, πιο αυστηρές και μεγαλύτερης εμβέλειας 
απαιτήσεις από ό,τι προβλέπεται στην ως άνω οδηγία.

Με την επανεξέταση της οδηγίας, η οποία βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη, θα αντιμετωπιστούν 
ορισμένα από τα ζητήματα αυτά, η δε δραστηριότητα της EIOPA στον τομέα αυτόν θα 
προωθήσει την καλύτερη εναρμόνιση.

                                               
1 Στις 3 Ιουλίου 2012, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την 

ασφαλιστική διαμεσολάβηση (IMD 2). Το ζήτημα αυτό βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της διαβούλευσης με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.


