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1. Peticijos santrauka

Peticijos pareiškėjas išreiškia savo nuomonę dėl Europos Sąjungos direktyvos, kuria 
reglamentuojamas draudimo tarpininkavimas.

Jo nuomone, tekste originalo kalba yra lingvistinių klaidų, dėl kurių nacionaliniu lygmeniu 
dokumentas aiškinamas iškraipytai. Ypač Italijos įstatymų leidėjas akivaizdžiai taiko pernelyg 
plačią interpretaciją, pagal kurią priežiūros institucijų stebėsenos objektas yra ne tik draudimo 
tarpininkavimas, bet ir kita veikla, kuri nesusijusi su draudimo sutarčių rengimu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Draudimo tarpininkavimo rinka Europos Sąjungoje yra plati ir sudėtinga, be to, valstybėse 
narėse taikomi draudimo režimai reikšmingai skiriasi. Siekiant atsižvelgti į konkrečius 
valstybių narių rinkų ypatumus sukurta Direktyva 2002/92/EB kaip minimalaus derinimo 
priemonė. Šia priemone ES mastu draudimo tarpininkavimo srityje siekiama užtikrinti 
minimalų integracijos lygį nustatant keletą pagrindinių reikalavimų ir bendrų taisyklių, kartu 
atsižvelgiant į įvairius šios srities skirtumus valstybėse narėse. Taigi valstybės narės gali 
taikyti arba priimti nuostatas, nukrypstančias nuo šioje direktyvoje nustatytų nuostatų arba jas 
viršijančias, jei laikomasi būtiniausių šioje direktyvoje nustatytų norminių reikalavimų.
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Dėl šioje direktyvoje nustatytų būtiniausių derinimo reikalavimų valstybėse narėse ji 
skirtingai įgyvendinama. Dėl tokios padėties, taip pat dėl finansų krizės metu išryškėjusios 
būtinybės geriau informuoti vartotojus tapo akivaizdu, kad reikia persvarstyti šią direktyvą –
šiuo tikslu jau imtasi veiksmų1. Persvarstyta direktyva siekiama pagerinti vartotojų apsaugą, 
nustatyti vienodesnes sąlygas draudimo rinkoje ir palaikyti tvirtesnę rinkos integraciją. Visų 
pirma, nauja redakcija išdėstytoje direktyvoje nustatomi nauji reikalavimai, kuriuos taikant 
bus pagerintas derinimas. Be to, naujoje direktyvoje svarbus vaidmuo teks Europos draudimo 
ir profesinių pensijų institucijai (EDPPI), kuri nustatys išsamias taisykles ir tolesnius 
veiksmus.

Išvada
Atidžiai išnagrinėjusios peticijos pateikėjo išdėstytus faktus, Komisijos tarnybos padarė 
išvadą, kad Italijos valdžios institucijos turi teisę įgyvendinti griežtesnes priemones ir 
praplėsti nacionalinės teisės aktų draudimo tarpininkavimo srityje taikymo sritį. Komisijos 
nuomone, dėl iškelto klausimo Sąjungos teisės požiūriu nekyla problemų, todėl veiksmų gali 
būti imamasi tik nacionaliniu lygmeniu, nes Direktyva 2002/92/EB yra minimalaus derinimo 
priemonė, ir valstybėms narėms paliekama teisė laisvai nustatyti griežtesnius ir platesnius 
reikalavimus nei tie, kurie nustatyti direktyvoje.

Šiuo metu persvarstant direktyvą gali būti sprendžiami kai kurie nurodyti klausimai, ir EDPPI 
veikla šioje srityje toliau bus siekiama geresnio derinimo.“

                                               
1 2012 m. liepos 3 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Draudimo tarpininkavimo direktyvos (DTD 2) 
persvarstymo. Dėl šio dokumento šiuo metu konsultuojamasi su Europos Parlamentu ir Taryba.


