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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0247/2011, внесена от Aniello Di Iorio, с италианско гражданство, 
относно непризнаването от страна на италианска застрахователна компания 
на германски бонус за липса на предявени претенции за обезщетения

1. Резюме на петицията

Вносителят се оплаква, че неговата италианска застрахователна компания не признава 
големия бонус, който е натрупал в Германия през годините заради липсата на 
предявени претенции за обезщетения, и реално не желае да му направи никаква 
отстъпка. Вносителят счита, че това представлява дискриминация и нарушаване на 
правото на свободно движение на работниците в рамките на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Съгласно Директивата на ЕС за автомобилното застраховане 2009/103/ЕО, 
застрахователите предоставят на застрахованите лица удостоверения относно 
претенциите за последните пет години. Това дава възможност на застрахованите лица 
да сменят застрахователите си с цел да получат по-добри предложения по отношение 
на цените и условията. Въпреки че правото на ЕС не задължава застрахователите на 
моторни превозни средства да вземат под внимание такава информация за предявените 
претенции при калкулирането на застрахователните си премии, в Италия действително 
е налице т.нар. система „бонус – малус“ за застраховането на моторните превозни 
средства. В резултат на това, застрахованите лица от други държави-членки, 
притежаващи еквивалентни на италианските удостоверения за предявени претенции, от 



PE473.758v01-00 2/2 CM\879033BG.doc

BG

правна гледна точка се третират еднакво с лицата, застраховани в Италия, което прави 
описаното от вносителя на петицията положение недискриминативно. Следователно то 
не е в ущърб на гражданите на ЕС, които биха желали да се възползват от правото си на 
свободно движение на работници. Независимо от това, Комисията не може да се 
намеси по отношение на частно предприятие, което не се съобразява с принципа на 
свободно движение на работници, освен ако не е налице национално правило, в 
резултат на което в Италия по принцип застрахователят не взима предвид 
удостоверенията за претенциите, предявени по време на престой в чужбина.

За определянето на застрахователните премии за моторно превозно средство, 
застрахователите на моторни превозни средства в Италия вземат предвид 
удостоверенията за предявени претенции, издадени в Италия и в други държави-членки 
на ЕС, ако тези удостоверения са еквивалентни на италианските такива. Поради това 
положението, описано от вносителя, изглежда е в съответствие с правото на ЕС.


