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Temats: Lūgumraksts Nr. 0247/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais 
Aniello Di Iorio, par to, ka Itālijas apdrošināšanas uzņēmums neatzīst Vācijas 
atlaidi apdrošināšanas polises iegādei 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka Itālijas transportlīdzekļu apdrošināšanas uzņēmums 
neatzīst lielas atlaides apdrošināšanas polises iegādei, ko viņš uzkrājis Vācijā vairāku gadu 
garumā, un nevēlas viņam praktiski piešķirt atlaidi. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka tā ir 
diskriminācija un darba ņēmēju tiesību brīvi pārvietoties ES pārkāpums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 31. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

ES Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas Direktīvā 2009/103/EK ir noteikts, ka 
mehānisko transportlīdzekļu apdrošinātāji nodrošina saviem polises turētājiem apdrošināšanas 
prasījumu reģistru par pēdējiem pieciem gadiem. Tas ļautu polises turētājiem mainīt 
mehānisko transportlīdzekļu apdrošinātājus, lai iegūtu cenas un nosacījumu ziņā labāku 
piedāvājumu. Lai arī ES tiesību aktos nav noteikts pienākums mehānisko transportlīdzekļu 
apdrošinātājiem ņemt vērā šādu prasību reģistru, aprēķinot to apdrošināšanas prēmijas 
mehāniskajiem transportlīdzekļiem, Itālijā tiešām ir spēkā tā saucamā bonus-malus sistēma 
mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanai. Līdz ar to pret citu ES dalībvalstu 
apdrošinātajām personām, kurām ir Itālijas prasījumu vēsturei līdzvērtīga prasījumu vēsture, 
būtu no juridiskā viedokļa jāizturas tāpat kā pret personām, kuras bijušas apdrošinātas 
Itālijā, — tas nozīmē, ka lūgumraksta iesniedzēja aprakstītā situācija nav diskriminējoša. 
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Tādējādi šī sistēma nav negodīga pret ES pilsoņiem, kas vēlas izmantot darba ņēmēju brīvas 
pārvietošanās tiesības. Tomēr Komisija nevar vērsties pret privātu uzņēmumu saistībā ar 
darba ņēmēju brīvas pārvietošanās principa neievērošanu, izņemot gadījumu, ja valsts 
tiesiskais regulējums atļauj apdrošinātājam saskaņā ar ierasto kārtību Itālijā neņemt vērā 
prasību reģistru, kas iegūts, dzīvojot ārvalstīs.
Itālijas mehānisko transportlīdzekļu apdrošinātāji mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas 
prēmiju aprēķināšanā ņem vērā prasījumu reģistrus, kas izsniegti Itālijā un citās ES 
dalībvalstīs, ja otrie ir līdzvērtīgi Itālijas prasījumu vēsturei. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja 
aprakstītā situācija šķietami atbilst ES tiesību aktiem.


