
CM\903698HU.doc PE472.131v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

30/5/2012

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Fausto Benzone olasz állampolgár által benyújtott 1331/2010. számú petíció a 
gépjárművek biztosítási díjának összegében tapasztalt egyenlőtlenségekről

F. F. olasz állampolgár által benyújtott 1621/2010. számú petíció a gépjármű-
biztosítás magas költségéről

Pietro Avino olasz állampolgár által az „Onlus Orgoglio Meridionale” (Déli 
Büszkeség Nonprofit Szervezet) nevében benyújtott 1106/2011. számú petíció 
az Olaszország különböző régióiban alkalmazott eltérő gépjármű-biztosítási 
díjakról

1. Az 1331/2010. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója rámutat arra, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások díjai jóval 
magasabbak Olaszország néhány régiójában a más olaszországi régiókban kínált árakhoz 
képest.

Az 1621/2010. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója magasnak tartja a gépjármű-felelősségbiztosítás díjait.

Az 1106/2011. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy az Olaszország különböző régióiban élő lakosok gépjármű-
biztosítási díjai között igen jelentősek az eltérések. Mivel ezek a különbségek nem 
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magyarázhatók kizárólag a polgárok lakóhelyével, ezért megkülönböztetéshez vezetnek.

2. Elfogadhatóság

1331/2010: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. február 9. 
1621/2010: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. április 4.
1106/2011: Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 2.
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint 

megtörtént.

3. A Bizottság által az 1331/2010. és az 1621/2010. számú petíciókra adott válasz:
2011. szeptember 6.

A petíció

A petíció benyújtói azt állítják, hogy Olaszországban regionális eltérések mutatkoznak a 
gépjármű-felelősségbiztosítási díjak között, ami az Olaszország különböző részein élő 
polgárok közötti megkülönböztetésnek minősül. Továbbá azt állítják, hogy az olaszországi 
gépjármű-biztosítók kartelltevékenységekben vesznek részt.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság tisztázni kívánja, hogy az Olaszországban gépjármű-felelősségbiztosítást kínáló 
biztosítók számára engedélyezett, hogy néhány objektív kockázati tényező 
figyelembevételével – például a vezetési tapasztalat, lakóhely, kárigények aránya – számítsák 
ki a biztosítási díjat és ily módon különbséget tegyenek a kötvénytulajdonosok között, ami 
összhangban áll az uniós joggal, ugyanis az uniós jog szempontjából nem vezet 
megkülönböztetéshez. A Bizottság egyben arra is rá kíván világítani, hogy az életbiztosítás 
körén kívül eső közvetlen biztosításra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról és a 73/239/EGK irányelv, valamint a 88/357/EGK irányelv1

módosításáról szóló, 1992. június 18-i 92/49/EGK tanácsi irányelv liberalizálta a gépjármű-
biztosítási piacokat, ami alacsonyabb díjakat, valamint szélesebb termék- és 
szolgáltatásválasztékot eredményezett a fogyasztók számára. A Bizottság e tekintetben 
felhívja a figyelmet a lakossági biztosítási piacról szóló tanulmányra 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf).

Az Európai Unió versenyszabályai alapján tilos minden olyan vállalkozások közötti 
megállapodás, vállalkozások társulásai által hozott döntés és összehangolt magatartás, amely 
hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre, és amelynek célja vagy hatása a belső 
piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása (az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 101. cikke). Továbbá tilos egy vagy több 
vállalkozásnak a belső piacon vagy annak jelentős részén meglévő erőfölényével való 
visszaélése, amennyiben ez hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre (az EUMSZ 
102. cikke). A petíció benyújtói által szolgáltatott információk alapján azonban nincs 
bizonyíték sem versenyellenes megállapodás, határozat vagy gyakorlat meglétére, sem pedig 
erőfölény vagy olyan magatartás érvényesítésére, amely a Szerződés 102. cikkének

                                               
1 HL L 228., 1992.8.11. 
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értelmében jogsértésnek minősülhet. Továbbá tekintettel arra, hogy a felvázolt történések az 
olasz nemzeti piacra korlátozódnak, ez esetben az olasz versenyhatóság van a legkedvezőbb 
helyzetben ahhoz, hogy megvizsgálja az ilyen jellegű állításokat, amennyiben a probléma 
versenyjogi kérdések is felvet.

Következtetések

Az Olaszországban gépjármű-felelősségbiztosítást kínáló biztosítók számára engedélyezett, 
hogy néhány objektív kockázati tényező figyelembevételével különbséget tegyenek a 
kötvénytulajdonosok között, ami az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében 
nem minősül megkülönböztetésnek. Emellett az olaszországi gépjármű-biztosítók 
kartelltevékenységére sincs bizonyíték.

4. A Bizottság által az 1331/2010., az 1621/2010., a 0799/2011., az 1105/2011. és az 
1106/2011. számú petíciókra adott válasz: 2012. május 30.

Előző válaszát, valamint a Petíciós Bizottság 2011. december 20-i ülése során tett 
észrevételeket követően a Bizottság a következő kiegészítéseket kívánja tenni. 
A Bizottságnak nincs tudomása arról, hogy Olaszországban a gépjármű-felelősségbiztosítást 
kínáló biztosítók nagyobb nyereségre tennének szert Olaszország déli részein az ország más 
részeivel összehasonlítva. A Bizottság nem ismeri az említett biztosítók által figyelembe vett 
kockázati tényezőket sem. Az olasz biztosítási felügyelet, az ISVAP kedvezőbb helyzetben 
van arra, hogy ilyen tájékoztatást nyújtson. 

Ezenfelül a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés őreként teljes mértékben 
elkötelezett annak biztosítása mellett, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai megfelelően 
végrehajtsák az uniós jogot. A Bizottság ugyanakkor hangsúlyozni kívánja, hogy egy adott 
tagállamban az érintett nemzeti hatóságoknak kell biztosítaniuk az uniós jogból eredő nemzeti 
jogszabályok magánfelek általi alkalmazását. Következésként a Bizottság nem léphet fel ilyen 
helyzetekben.

Végül a korábbi válaszában elmondottaknak megfelelően a Bizottság a petíciók benyújtói 
által szolgáltatott információk alapján nem látja bizonyítottnak az olaszországi gépjármű-
biztosítók Szerződés szerinti kartelltevékenységét. Mivel az ismertetett esetek az olasz 
gépjármű-biztosítási piacon történtek, az olasz versenyhatóság kedvezőbb helyzetben van 
arra, hogy kivizsgálja az ilyen állításokat.


