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Przedmiot: Petycja 0614/2012, którą złożył Gianfranco Zuccato (Włochy) w sprawie 
dyrektywy 2002/92/WE dotyczącej pośrednictwa ubezpieczeniowego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża własne poglądy na temat unijnej dyrektywy regulującej 
pośrednictwo ubezpieczeniowe.

Jego zdaniem oryginalny tekst zawiera pewne anomalie lingwistyczne, które doprowadziły do 
zakłóceń w wykładni na szczeblu krajowym. Mianowicie włoski ustawodawca najwyraźniej 
zastosował szeroką wykładnię, zgodnie z którą nadzorowi prowadzonemu przez organy 
nadzoru podlega nie tylko pośrednictwo ubezpieczeniowe, ale także inne działania 
niezwiązane z ustaleniami dotyczącymi umów ubezpieczenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Rynek pośrednictwa ubezpieczeniowego w UE jest szeroki i złożony, zaś między systemami 
ubezpieczeń w państwach członkowskich istnieją znaczne różnice. Aby uwzględnić cechy 
szczególne rynków państw członkowskich, dyrektywę 2002/92/WE zaprojektowano jako 
instrument minimalnej harmonizacji. W związku z tym jej celem jest osiągnięcie 
ogólnounijnego minimalnego poziomu integracji w obszarze pośrednictwa 
ubezpieczeniowego dzięki wprowadzeniu pewnych podstawowych wymogów i wspólnych 
zasad przy jednoczesnym uwzględnieniu różnorodności państw członkowskich w tym 
względzie. Państwa członkowskie mogą zatem utrzymywać lub przyjmować postanowienia 
różniące się od postanowień dyrektywy lub wykraczające poza nie, pod warunkiem 
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zachowania podstawy regulacyjnej określonej w dyrektywie.

Minimalny charakter harmonizacji dyrektywy doprowadził do jej zróżnicowanego wdrażania 
w państwach członkowskich. Sytuacja ta, w połączeniu z potrzebą lepszego informowania 
konsumentów uwidocznioną przez kryzys finansowy, wyraźnie wykazała konieczność 
przeglądu dyrektywy, który właśnie trwa1. Celem zmienionej dyrektywy jest poprawa 
ochrony konsumentów dzięki utworzeniu równiejszych warunków działania na rynku 
ubezpieczeń oraz utrwaleniu integracji rynku. Przekształcona wersja dyrektywy przewiduje 
zwłaszcza nowe wymogi pozwalające na zwiększenie stopnia harmonizacji. W nowej 
dyrektywie nada się również znaczną rolę EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych) w zakresie opracowywania szczegółowych zasad i 
prowadzenia działań następczych.

Podsumowanie
Po dogłębnej analizie faktów przedstawionych przez składającego petycję służby Komisji 
stwierdziły, że władze włoskie są uprawnione do wdrażania bardziej rygorystycznych 
środków i rozszerzania zakresu krajowych regulacji w obszarze pośrednictwa 
ubezpieczeniowego. W opinii Komisji przedstawiona sprawa nie dotyczy prawa unijnego, zaś 
działania podjąć można jedynie na szczeblu krajowym, ponieważ dyrektywa 2002/92/WE to 
instrument minimalnej harmonizacji, który pozostawia państwom członkowskim swobodę 
określania bardziej rygorystycznych i szerszych wymogów niż wymogi ustalone w 
dyrektywie, jeśli sobie tego życzą.

W ramach trwającego przeglądu dyrektywy można poruszyć wspomniane kwestie, zaś prace 
EIOPA w tym obszarze zapewnią lepszą harmonizację.

                                               
1 Dnia 3 lipca 2012 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego (IMD 2). Parlament Europejski i Rada przeprowadzają obecnie konsultacje na temat 
wniosku.


