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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener geeft zijn mening over de Europese richtlijn betreffende verzekeringsbemiddeling.
Volgens hem bevat de originele tekst taalkundige anomalieën die tot verkeerde interpretaties 
op nationaal niveau hebben geleid. Zo hebben met name de Italiaanse wetgevende instanties 
klaarblijkelijk een ruime interpretatie aan de tekst gegeven: niet alleen 
verzekeringsbemiddeling wordt onderworpen aan de controle van toezichthoudende instanties 
maar ook andere activiteiten die geen verband houden met de regeling van 
verzekeringscontracten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

"De verzekeringsbemiddelingsmarkt in de EU is breed en complex, en er bestaan grote 
verschillen tussen verzekeringsstelsels in de lidstaten. Om rekening te houden met de 
verschillende kenmerken van de markten van de lidstaten, is Richtlijn 2002/92/EG ontworpen 
als een instrument voor minimale harmonisatie. Deze richtlijn is bedoeld om in de hele EU 
een minimumniveau van harmonisatie te bereiken op het gebied van verzekeringsbemiddeling 
door enkele basisvereisten en gemeenschappelijke regels in te voeren, zonder de verschillen 
op dit vlak tussen de lidstaten uit het oog te verliezen. Lidstaten kunnen dus eventueel 
bepalingen behouden of aannemen die afwijken van of verder gaan dan de richtlijn, zolang zij 
zich houden aan de "basisregelgeving" die in de richtlijn is vastgelegd.
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Doordat de richtlijn slechts minimale harmonisatie beoogt, wordt zij in de lidstaten op 
verschillende manieren toegepast. Deze situatie heeft, in combinatie met de door de financiële 
crisis aangescherpte behoefte aan betere consumenteninformatie, duidelijk aangetoond dat de 
richtlijn toe is aan herziening. Deze herziening zal binnenkort plaatsvinden1. De herziene 
richtlijn is bedoeld om consumenten meer bescherming te bieden, gelijke 
concurrentievoorwaarden op de verzekeringsmarkt te waarborgen en de harmonisatie van de 
markt te bevorderen. De herziene versie van de richtlijn zal met name voorzien in nieuwe 
vereisten die voor een betere harmonisatie zullen zorgen. Ook zal de nieuwe richtlijn een 
belangrijke rol toekennen aan de Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen (EIOPA) wat betreft het opstellen van gedetailleerde regels en het houden 
van toezicht.

Conclusie
Na een grondige analyse van de door indiener omschreven feiten, concluderen de diensten 
van de Commissie dat de Italiaanse autoriteiten bevoegd zijn om strengere maatregelen in te 
voeren en het toepassingsgebied van de nationale regelgeving op het gebied van 
verzekeringsbemiddeling uit te breiden. Volgens de Commissie is de onderhavige kwestie niet 
in strijd met het recht van de Unie en kan er alleen op nationaal niveau actie worden 
ondernomen, aangezien Richtlijn 2002/92/EG een instrument voor minimale harmonisatie is 
en de lidstaten (indien zij dat wensen) de ruimte laat strengere en bredere eisen te stellen dan 
die in de richtlijn worden voorgeschreven.

De huidige herziening van de richtlijn zal een oplossing bieden voor enkele genoemde 
problemen, en de werkzaamheden van EIOPA op dit gebied zullen voor een betere 
harmonisatie zorgen.
"

                                               
1 Op 3 juli 2012 heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een herziening van de 
verzekeringsbemiddelingsrichtlijn. Het dossier wordt momenteel bestudeerd door het Europees Parlement en de 
Raad.


