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1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi l-fehmiet tiegħu dwar id-direttiva Ewropea li tirregola l-medjazzjoni 
tal-assigurazzjoni.

Fil-fehma tiegħu, kien hemm anomaliji lingwistiċi fit-test oriġinali, li wasslu sabiex 
interpretazzjonijiet ġew mgħawġa fil-livell nazzjonali. B'mod partikolari, il-leġiżlatur Taljan 
apparentament applika interpretazzjoni wiesgħa, fejn mhux biss il-medjazzjoni tal-
assigurazzjoni hija suġġetta għall-monitoraġġ minn awtoritajiet superviżorji, iżda wkoll minn 
attivitajiet oħra li mhumiex f'relazzjoni mal-arranġament tal-kuntratti tal-assigurazzjoni.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta' Settembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta' Jannar 2013

Is-suq tal-medjazzjoni tal-assigurazzjoni fl-UE huwa wiesgħa u kumpless, u hemm differenzi 
sinifikanti fost is-sistemi tal-assigurazzjoni fl-Istati Membri. Sabiex jieħdu in kunsiderazzjoni 
l-karatteristiċi speċifiċi tas-swieq tal-Istati Membri, ġiet mfassla Direttiva 2002/92/KE bħala 
strument ta’ armonizzazzjoni minima. Għaldaqstant, l-għan tagħha hu li jintlaħaq livell 
minimu ta’ integrazzjoni madwar l-UE fil-qasam tal-medjazzjoni tal-assigurazzjoni permezz 
ta’ xi rekwiżiti bażiċi u regoli komuni, filwaqt li tikkunsidra d-diversità fost l-Istati Membri 
f’dan ir-rigward. Għalhekk, l-Istati Membri jistgħu jżommu jew jadottaw dispożizzjonijiet 
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diverġenti minn jew jaqbżu dawk stipulati fid-Direttiva sakemm ir-‘regolatorju bażiku’ 
stabbilit mid-Direttiva jiġi milħuq.

In-natura tal-armonizzazzjoni minima tad-Direttiva waslet għall-implimentazzjoni diverġenti 
fl-Istati Membri. Din is-sitwazzjoni, flimkien mal-ħtieġa ta’ informazzjoni għall-konsumatur 
aħjar enfasizzata bil-kriżi finanzjarja, diġà uriet il-bżonn għal reviżjoni tad-Direttiva, li 
qiegħda sseħħ bħalissa1.  Id-Direttiva riveduta għandha l-għan li ttejjeb il-protezzjoni tal-
konsumatur, toħloq opportunitajiet indaqs fis-suq tal-assigurazzjoni u tissolidifika l-
integrazzjoni tas-suq. B’mod partikolari, il-verżjoni riformulata tad-Direttiva tipprevedi 
ħtiġijiet ġodda li permezz tagħhom il-livell ta’ armonizzazzjoni jkun mtejjeb. Id-Direttiva l-
ġdida tagħti wkoll rwol sinifikanti lill-EIOPA (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-
Pensjonijiet tax-Xogħol) biex tipprovdi regoli dettaljati, u prattiċi ta’ segwitu.

Konklużjoni
Wara analiżi bir-reqqa tal-fatti preżentati mill-petizzjonant, is-servizzi tal-Kummissjoni 
ikkonkludew li l-awtoritajiet Taljani huma intitolati li jimplimentaw miżuri aktar stretti u 
jkabbru l-ambitu tar-regolamenti nazzjonali fil-qasam tal-medjazzjoni tal-assigurazzjoni. Fil-
fehma tal-Kummissjoni, il-kwistjoni ppreżentata ma tqajjem l-ebda kwistjoni mil-lat tal-liġi 
tal-Unjoni u azzjoni tista’ tittieħed biss fil-kuntest nazzjonali għax id-Direttiva 2002/92/KE 
hija strument ta’ armonizzazzjoni minima u tħalli l-Istati Membri latitudni biex jistabbilixxu 
rekwiżiti rigorużi u aktar wiesgħa minn dawk stipulati fid-Direttiva jekk jixtiequ jagħmlu dan.

Ir-reviżjoni tad-Direttiva li għaddejja bħalissa tista’ tindirizza wħud mill-kwistjonijiet, u x-
xogħol tal-EIOPA f’dan il-qasam itejjeb aktar l-armonizzazzjoni.

                                               
1 Fit- 3 ta’ Lulju 2012 il-Kummissjoni adottat proposta għal reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Medjazzjoni fl-
Assigurazzjoni (IMD) 2). Il-fajl issa qiegħed f’konsultazzjonijiet mal-Parlament Ewropew u l-Kunsill.


