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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0247/2011 af Aniello Di Iorio, italiensk statsborger, om et italiensk 
forsikringsselskabs manglende anerkendelse af bonus for skadefri kørsel, som er 
optjent i Tyskland

1. Sammendrag

Andrageren beklager sig over, at hans italienske bilforsikringsselskab ikke anerkender den 
bonus, han har optjent ved flere års skadefri kørsel i Tyskland, og næsten ikke vil give ham 
nogen rabat. Andrageren mener, at der er tale om forskelsbehandling og om en krænkelse af 
retten til arbejdstagernes frie bevægelighed i EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 31. maj 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011

"EU's motorkøretøjsforsikringsdirektiv 2009/103/EF fastsætter, at bilforsikringsselskaber skal 
give forsikringstagerne skadelister for de sidste fem år. Dette vil gøre det muligt for 
forsikringstagerne at skifte bilforsikringsselskab for at få et bedre tilbud med hensyn til pris 
og betingelser. Selv om EU-lovgivningen ikke forpligter bilforsikringsselskaber til at tage 
højde for en sådan skadeliste ved beregningen af præmierne for motorkøretøjsforsikringer, har 
Italien indført en såkaldt bonus-malus-ordning for motorkøretøjsforsikring. Derfor behandles 
forsikrede fra andre EU-medlemsstater, som har en skadehistorie, der svarer til en italiensk 
skadehistorie, på samme måde som personer forsikret i Italien set ud fra et juridisk synspunkt, 
hvilket betyder, at der ikke er tale om forskelsbehandling i den situation, som andrageren 
beskriver. Dette er ikke en hindring for borgere i EU, som ønsker at udnytte retten til 
arbejdstagernes frie bevægelighed. Kommissionen kan imidlertid ikke gribe ind over for en 
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privat virksomhed for ikke at overholde princippet om arbejdstagernes frie bevægelighed, 
bortset fra hvis der er indført en national regel, som har den virkning, at et forsikringsselskab 
principielt i Italien ikke tager højde for en skadeliste erhvervet i forbindelse med bopæl i 
udlandet. 

Bilforsikringsselskaber i Italien tager ved beregningen af forsikringspræmier for 
motorkøretøjer højde for skadelister, som udstedes i Italien og i andre EU-medlemsstater, hvis 
sidstnævnte svarer til den italienske skadehistorie. Den situation, som andrageren beskriver, 
ser således ud til at være i overensstemmelse med EU-lovgivningen."


