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Ref.: Petiția nr. 0614/2012, adresată de Gianfranco Zuccato, de cetățenie italiană, 
referitoare la Directiva 2002/92/CE privind intermedierea de asigurări

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă opinia în privința Directivei UE de reglementare a intermedierii de 
asigurări.

Din punctul său de vedere, în textul original există anomalii lingvistice care generează 
interpretări distorsionate la nivel național. În special, se pare că legiuitorul italian a aplicat o 
interpretare amplă din care reiese că autoritățile de supraveghere nu monitorizează doar 
intermedierea de asigurări, ci și alte activități care nu sunt legate de încheierea contractelor de 
asigurări.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Piața intermedierii de asigurări din UE este vastă și complexă și există diferențe semnificative 
între regimurile de asigurări din statele membre. Pentru a lua în considerare caracteristicile 
specifice ale piețelor statelor membre, Directiva 2002/92/CE a fost concepută ca un 
instrument de armonizare minimă. Ca atare, obiectivul său este de a atinge, la nivelul UE, un 
nivel minim de integrare în domeniul intermedierii de asigurări, prin introducerea unor cerințe 
de bază și norme comune, respectând, în această privință, diversitatea în rândul statelor 
membre. Astfel, statele membre pot menține sau adopta dispoziții diferite sau mai stricte față 
de cele prevăzute în directivă, cu condiția ca „pragul de reglementare” prevăzut de directivă 
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să fie respectat.

Nivelul minim de armonizare impus de directivă a dus la diferențe de punere în aplicare între 
statele membre. Această situație, împreună cu necesitatea unei mai bune informări a 
consumatorilor, accentuată de criza financiară, a demonstrat în mod clar că directiva trebuie 
să fie revizuită, proces care se află acum în curs de desfășurare1. Directiva revizuită vizează 
îmbunătățirea protecției consumatorilor, creând condiții de concurență mai echitabile pe piața 
asigurărilor și consolidând integrarea pieței. Îndeosebi, versiunea reformată a directivei 
prevede noi cerințe prin care nivelul de armonizare va crește. De asemenea, noua directivă va 
acorda un rol semnificativ AEAPO (Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii 
Ocupaționale) pentru a furniza norme detaliate și practici de monitorizare.

Concluzii
În urma unei analize amănunțite a faptelor prezentate de petiționar, serviciile Comisiei 
consideră că autoritățile italiene au dreptul să pună în aplicare măsuri mai stricte și să extindă 
domeniul de aplicare al reglementărilor naționale în domeniul intermedierii de asigurări. În 
opinia Comisiei, chestiunea prezentată nu ridică nicio problemă din perspectiva legislației 
Uniunii, iar măsuri pot fi adoptate numai în context național, întrucât Directiva 2002/92/CE 
este un instrument de armonizare minimă și lasă la latitudinea statelor membre, dacă doresc să 
facă acest lucru, stabilirea unor cerințe mai stricte și mai ample decât cele prevăzute de 
directivă.

Revizuirea aflată în curs de desfășurare a directivei poate aborda unele dintre chestiuni, iar 
activitatea AEAPO în domeniu va îmbunătăți în continuare armonizarea.

                                               
1 La 3 iulie 2012 Comisia a adoptat o propunere de revizuire a Directivei privind intermedierea de asigurări 
(IMD 2). În prezent, dosarul este în curs de consultare cu Parlamentul European și Consiliul.


