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Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1331/2010,внесена от Fausto Benzone, с италианско гражданство, 
относно разлики в застрахователните премии за превозни средства

Петиция 1621/2010,внесена от F.F., с италианско гражданство, относно 
високите цени на автомобилните застраховки

Петиция 1106/2011,внесена от Pietro Avino, с италианско гражданство, от 
името на Onlus Orgoglio Meridionale, относно различните ставки за 
застраховане на автомобили, налагани в различните части на Италия

1. Резюме на петиция 1331/2010

Вносителят на петицията изразява загриженост относно факта, че застрахователните 
премии за застраховка „Гражданска отговорност“, свързана с моторните превозни 
средства, са значително по-високи в някои региони на Италия за разлика от други.

Резюме на петиция 1621/2010

Вносителят възразява срещу високите цени на автомобилните застраховки гражданска 
отговорност.

Резюме на петиция 1106/2011

Вносителят на петицията обръща внимание на значителните разлики в ставките, които 
постоянно пребиваващите лица заплащат при застраховане на моторни превозни 
средства в различните части на Италия. Местожителството на гражданите само по себе 
си не може да оправдае тези разлики, в резултат на които се получава дискриминация.

2. Допустимост
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1331/2010 Обявена за допустима на 9 февруари 2011 г. 
1621/2010: Обявена за допустима на 4 април 2011 г.
1106/2011: Обявена за допустима на 2 февруари 2012 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията на петиции 1331/2010 и 1621/2010, получен на 6 
септември 2011 г.

Петицията

Вносителите на петициите твърдят, че в Италия съществуват регионални различия в 
застрахователните премии за моторните превозни средства, което представлява 
дискриминация между гражданите, живеещи в различни части на Италия. Вносителите 
твърдят също така, че застрахователите на моторни превозни средства в Италия 
участват в картелни действия.

Наблюдения на Комисията

Комисията би желала да изясни, че застрахователите, предлагащи застраховки 
„Гражданска отговорност“ в Италия, имат право да прилагат различни условия при 
калкулирането на застрахователните премии за застрахованите лица въз основа на 
редица обективни рискови фактори, каквито са шофьорския опит, местожителството и 
дела на застрахователните събития, което е в съответствие с правото на ЕС, тъй като не 
води до дискриминация от гледна точка на това право. Освен това Комисията би 
желала да подчертае, че Директива 92/49/EИО на Съвета от 18 юни 1992 година 
относно координирането на законовите, подзаконовите и административните 
разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането и за 
изменение на Директиви 73/239/EИО и 88/357/EИО1 е либерализирала пазарите на 
застраховките за моторни превозни средства, което е довело до по-ниски премии и по-
голям избор на продукти и услуги за потребителите. В тази връзка Комисията се 
позовава на пазарно проучване на застраховките
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf).

Съгласно правилата на Европейския съюз в областта на конкуренцията, се забраняват 
споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и 
съгласувани практики, които биха могли да засегнат търговията между държавите-
членки и които имат за своя цел или резултат предотвратяването, ограничаването или 
нарушаването на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар (член 101 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)). Освен това е забранена всяка 
злоупотреба от страна на предприятие с господстващо положение в рамките на 
вътрешния пазар или в съществена част от него, доколкото тя може да повлияе върху 
търговията между държавите-членки (член 102 от ДФЕС). Информацията, 
предоставена от вносителите, не съдържа нито доказателство за споразумение, решение 
или практика, насочени срещу конкуренцията, нито данни за съществуването на 
господстващо положение или поведение, което може да представлява злоупотреба по 
смисъла на член 102 от Договора. В допълнение, предвид това, че описаните събития са 
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ограничени в рамките на националния пазар на Италия, ще бъде подходящо да бъдат 
разследвани от италианският орган за конкуренцията, ако се отнасят за въпроси, 
свързани с нея.

Заключение

Застрахователите, предлагащи застраховка „Гражданска отговорност“ за моторни 
превозни средства в Италия, имат право да прилагат различи условия по отношение на 
застрахованите лица, отчитайки редица обективни рискови фактори, което не 
представлява дискриминация по смисъла на Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Освен това няма доказателство за наличие на картелни действия на 
застрахователите на моторни превозни средства в Италия.

4. Отговор от Комисията (REV) относно петиции 1331/2010, 1621/2010,
0799/2011, 1105/2011 и 1106/2011, получен на 30 май 2012 г.

Във връзка с предишния си отговор и коментарите, направени по време на заседанието 
на комисията по петиции на 20 декември 2011 г., Комисията би искала да се добави 
следното. 

Комисията няма информация дали застрахователите, предлагащи застрахователни 
полици „Гражданска отговорност“ за моторни превозни средства в Италия, реализират 
по-големи печалби в южните части на Италия спрямо другите части на страната. 
Комисията не е запозната и с рисковите фактори, които въпросните застрахователи 
вземат под внимание. Италианският надзорен орган в областта на застраховането 
ISVAP разполага с повече възможности да предостави такава информация. 

Освен това Комисията, като пазител на Договора за функционирането на Европейския 
съюз, се ангажира напълно да гарантира правилното прилагане на законодателството на 
ЕС в националното законодателство на държавите членки. Въпреки това Комисията 
трябва да подчертае, че спазването на национален закон, произтичащ от 
законодателството на ЕС, от страна на частни субекти в дадена държава членка, следва 
да бъде наложено от съответните национални органи. Ето защо Комисията не може да 
предприеме действия в такава ситуация.

И накрая, както посочва в предишния си отговор, Комисията не вижда от 
информацията, предоставена от вносителите на петицията, доказателства за картелни 
дейности по смисъла на Договора от страна на автомобилните застрахователи в Италия. 
Тъй като описаните събития се случват на италианския пазар за автомобилно 
застраховане, би било по-подходящо подобни твърдения да бъдат разследвани от 
италианския орган за защита на конкуренцията.


