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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Aniello Di Iorio olasz állampolgár által benyújtott 0247/2011. számú petíció a 
balesetmentes közlekedésért járó német kedvezménynek egy olasz 
biztosítótársaság általi el nem ismeréséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója nehezményezi, hogy olasz gépjármű-biztosítója nem ismeri el a 
németországi balesetmentes közlekedésért járó magas kedvezményt, amelyet az évek alatt 
összegyűjtött, és alig akar kedvezményt adni a számára. A petíció benyújtója szerint 
hátrányos megkülönböztetésről és a munkavállalók Unióban való szabad mozgáshoz való 
jogának megsértéséről van szó.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. május 31. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009/103/EK uniós irányelv kimondja, hogy a 
gépjármű-biztosítóknak öt évre visszamenőlegesen kártörténeti igazolást kell adniuk a 
biztosítást kötő feleknek. Ennek segítségével a biztosítást kötő személyek a kedvezőbb árak és 
feltételek kihasználása érdekében gépjármű-biztosítót válthatnak. Bár az uniós jog nem írja 
elő a gépjármű-biztosítók számára a kártörténeti igazolások figyelembevételét a gépjármű-
felelősségbiztosítás díjának kiszámításakor, Olaszországban valóban úgynevezett „bonus 
malus” rendszer érvényesül a gépjármű-felelősségbiztosítások esetében. Ennek következtében
az olasz kártörténeti igazolással egyenértékű kártörténeti igazolással rendelkező, más uniós 
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tagállamokból származó biztosítottak jogi szempontból az Olaszországban biztosított 
személyekkel megegyező bánásmódban részesülnek, ezért a petíció benyújtója által 
bemutatott helyzet nem jelent hátrányos megkülönböztetést. Ez tehát nem hozza hátrányos 
helyzetbe a munkavállalók szabad mozgásának jogával élni kívánó polgárokat az Unióban. A 
Bizottság ugyanakkor nem léphet fel a magánjogi szervezetekkel szemben a munkavállalók 
szabad mozgására vonatkozó elv tiszteletben tartásának elmulasztása miatt, azt az esetet 
kivéve, amikor a nemzeti jogszabály hatására az olaszországi biztosító elvből nem veszi 
figyelembe a külföldi tartózkodás idejére vonatkozó kártörténeti igazolást. 

Olasz kártörténeti igazolással való egyenértékűségük esetén az olaszországi gépjármű-
biztosítók figyelembe veszik az Olaszországban és más uniós tagállamokban kiadott 
kártörténeti igazolásokat a gépjármű-felelősségbiztosítási díjak kiszámításakor. A petíció 
benyújtója által ismertetett helyzet ezért a jelek szerint összhangban áll az uniós joggal.


