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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0247/2011, imressqa minn Aniello Di Iorio, ta’ ċittadinanza Taljana, 
dwar in-nuqqas ta’ rikonoxximent ta’ skont għal ebda klejm (no-claims bonus) 
Ġermaniż minn kumpanija tal-assigurazzjoni Taljana 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li l-kumpanija tal-assigurazzjoni tal-vetturi tiegħu fl-Italja ma 
tirrikonoxxix l-iskont għoli għal ebda klejm li huwa akkumula fil-Ġermanja matul is-snin u 
bażikament ma trid ittih l-ebda skont. Il-petizzjonant huwa tal-fehma li dan ifisser 
diskriminazzjoni u ksur tad-dritt għall-moviment ħieles tal-ħaddiema fi ħdan l-UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-31 ta’ Mejju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-30 ta’ Settembru 2011

Id-Direttiva tal-UE dwar l-Assigurazzjoni ta’ Vetturi 2009/103/KE issostni li l-assiguraturi 
tal-vetturi għandhom jipprovdu lid-detenturi tal-poloz tagħhom b’rendikont ta’ pretensjonijiet 
(klejms) matul l-aħħar ħames snin. Dan jippermetti lid-detenturi tal-poloz jibdlu l-assiguraturi 
tal-vetturi sabiex jiksbu offerta aħjar f’termini ta’ prezz u kundizzjonijiet.  Anke jekk il-liġi 
tal-UE ma tobbligax lill-assiguraturi tal-vetturi jieħdu inkunsiderazzjoni tali rendikont ta’ 
pretensjonijiet waqt il-kalkolu tal-premiums tal-assigurazzjoni tal-vetturi tagħhom, l-Italja fil-
fatt għandha l-hekk imsemmija sistema ta’ bonus malus għall-assigurazzjoni tal-vetturi fis-
seħħ. Għalhekk, persuni assigurati minn Stati Membri oħra tal-UE li jkollhom rekord tal-
pretensjonijiet ekwivalenti għar-rekord tal-pretensjonijiet Taljana jiġu ttrattati bl-istess mod 
bħall-persuni assigurati fl-Italja minn perspettiva legali, u dan irendi s-sitwazzjoni deskritta 
mill-petizzjonant bħala nondiskriminatorja. Għalhekk, dan ma jippenalizzax liċ-ċittadini fl-
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UE li jixtiequ jibbenefikaw mid-dritt għall-moviment liberu tal-ħaddiema. Madankollu, il-
Kummissjoni ma tistax tintervieni kontra entità privata minħabba li din tal-aħħar ma tkunx 
irrispettat il-prinċipju tal-moviment liberu tal-ħaddiema, għajr fil-każ ta’ regola nazzjonali li 
twassal biex, bi prinċipju, assiguratur fl-Italja ma jiħux inkunsiderazzjoni rendikont ta’ 
pretensjonijiet li jkun inkiseb matul residenza barra mill-pajjiż. 
L-assiguraturi tal-vetturi fl-Italja jieħdu inkunsiderazzjoni, għall-kalkolu tal-premiums tal-
assigurazzjoni tal-vetturi, ir-rendikonti ta’ pretensjonijiet li jinħarġu fl-Italja u fi Stati Membri 
oħra tal-UE, jekk dawn tal-aħħar jkunu ekwivalenti għar-rekord tal-pretensjonijiet fl-Italja. 
Għalhekk, is-sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonant tidher li hija konformi mal-liġi tal-UE.


