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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a biztosítási közvetítést szabályozó európai irányelvre vonatkozó 
véleményét nyilvánítja ki.

Véleménye szerint nyelvi anomáliák fordulnak elő az eredeti szövegben, aminek az a 
következménye, hogy nemzeti szinten eltérő értelmezések születtek. Különösképpen az olasz 
jogalkotó volt az, aki láthatóan tág értelmezést alkalmazott, minek következtében nem csak a 
biztosítási közvetítés képezi a felügyeleti hatóságok vizsgálatának tárgyát, hanem olyan más 
tevékenységek is, melyek nem tartoznak a biztosítási szerződések megkötésének körébe.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. szeptember 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

A biztosításközvetítés piaca az EU-ban széles és összetett, és a tagállamok biztosítási 
rendszerei között jelentős különbségek állnak fenn. A tagállami piacok között fennálló 
jelentős különbségekre tekintettel a 2002/92/EK irányelvet a minimális harmonizáció 
elérésére szolgáló eszközként dolgozták ki. Feladata tehát az uniós integráció minimális 
szintjének megvalósítása a biztosításközvetítés területén azzal, hogy – végig tekintettel a 
tagállamok között e téren fennálló különbségekre – bevezetett néhány alapvető követelményt 
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és közös szabályt. A tagállamok megtarthatják az irányelvben rögzített rendelkezéseket vagy 
elfogadhatnak azoktól eltérő vagy azokat meghaladó rendelkezéseket is, feltéve hogy az 
irányelvben meghatározott „szabályozási irányvetés” teljesül.

Az, hogy az irányelv célja a minimális harmonizáció megteremtése volt, a tagállamokban 
eltérő alkalmazásokhoz vezetett. A helyzet – azzal együtt, hogy a pénzügyi válság felszínre 
hozta a fogyasztók jobb tájékoztatásának igényét – egyértelműen szükségessé tette az irányelv 
– már folyamatban levő – felülvizsgálatát1. A felülvizsgált irányelv célja a fogyasztóvédelem 
javítása, nagyobb esélyegyenlőség létrehozása a biztosítások piacán, továbbá a piaci 
integráció megszilárdítása. Különösen, az irányelv átdolgozott változata olyan új 
követelményeket tartalmaz, amelyek révén javítható a harmonizációs szint. Az új irányelv 
továbbá jelentős szerepet juttat az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti 
Hatóságnak (EIOPA), amely részletes szabályokat dolgozhat ki és nyomon követheti az 
alkalmazott gyakorlatokat.

Következtetés
A petíció benyújtója által ismertetett tények alapos vizsgálata után a Bizottság arra a 
következtetésre jutott, hogy az olaszországi hatóságok a biztosításközvetítés területén 
jogosultak szigorúbb szabályokat alkalmazni és kiszélesíteni a nemzeti szabályozás 
alkalmazási körét. A Bizottság véleménye szerint az ismertetett kérdéskörben az uniós jog 
alapján nincs ok fellépésre, mely csak nemzeti hatáskörben képzelhető el, lévén hogy a 
2002/92/EK irányelv – mint eszköz – a minimális harmonizációs szintet kívánja elérni, és 
meghagyja a lehetőséget a tagállamok számára ahhoz, hogy kívánságuk szerint az irányelvben 
szereplőknél szigorúbb és szélesebb körű követelményeket támasszanak.

Az irányelv jelenleg folyó felülvizsgálata rendezheti a kérdések egy részét, az EIOPA e téren 
folytatott tevékenysége pedig elő fogja segíteni a jobb harmonizációt.

                                               
1 2012. július 3-án a Bizottság elfogadta a biztosításközvetítésről szóló irányelv (IMD 2.) felülvizsgálatára 
irányuló javaslatot. A javaslat tárgyában konzultáció folyik az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal.


