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Suġġett: Petizzjoni 1331/2010 imressqa minn Fausto Benzone, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar id-differenzi fil-primjums tal-assigurazzjoni tal-vetturi

Petizzjoni 1621/2010 imressqa minn F. F, ta’ ċittadinanza Taljana, dwar l-
ispejjeż għolja tal-assigurazzjoni tal-karozzi

Petizzjoni 1106/2011 imressqa minn Pietro Avino, ta’ ċittadinanza Taljana, 
f’isem Onlus Orgoglio Meridionale, dwar ir-rati differenti tal-assigurazzjoni 
li huma meħtieġa jitħallsu f’partijiet differenti fl-Italja

1. Sommarju tal-petizzjoni 1331/2010

Il-petizzjonant jesprimi tħassib dwar il-fatt li l-primjums tal-assigurazzjoni għar-
responsabilità tal-vetturi huma konsiderevolment ogħla f’ċerti reġjuni tal-Italja milli f’oħrajn.

Sommarju tal-petizzjoni 1621/2010

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-ispejjeż għolja tal-assigurazzjoni tal-karozzi ta’ partijiet 
terzi.

Sommarju tal-petizzjoni 1106/2011

Il-petizzjonant jiġbed l-attenzjoni dwar id-differenza sostanzjali fir-rati mħallsa mir-residenti 
għall-assigurazzjoni ta’ vetturi f’partijiet differenti fl-Italja. Dawk id-differenzi m’humiex 
iġġustifikati biss mill-post tar-residenza taċ-ċittadini, u għalhekk jirriżultaw 
f’diskriminazzjoni

2. Ammissibilità
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1331/2010 Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Frar 2011. 
1621/2010: Iddikjarata ammissibbli fl-4 ta’ April 2011.
1106/2011: Iddikjara ammissibbli fit-2 ta’ Frar 2012.
Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni għal 1331/2010 u 1621/2010, li waslet fis-6 ta’ Settembru 
2011

Il-petizzjoni

Il-petizzjonanti jgħidu li hemm differenzi reġjonali fil-primjums tal-assigurazzjoni tal-vetturi 
fl-Italja li jikkostitwixxu diskriminazzjoni bejn iċ-ċittadini li joqogħdu f’partijiet differenti tal-
Italja. Huma jallegaw ukoll li l-assiguraturi tal-vetturi fl-Italja huma involuti f’attivitajiet ta’ 
kollużjoni.

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni tixtieq tikkjarifika li l-assiguraturi li joffru poloz tal-assigurazzjoni li jkopru 
r-riskji awtomobilistiċi fl-Italja għandhom id-dritt li jagħżlu bejn it-titolari tal-poloz billi 
jużaw għadd ta’ fatturi ta’ riskju oġġettivi, bħalma huma l-esperjenza fis-sewqan, il-post ta’ 
residenza u r-rati tal-klejms, għall-kalkolu tal-primjums tal-assigurazzjoni, u li dan huwa 
konformi mal-liġi tal-UE billi dan ma jirriżultax f’diskriminazzjoni mill-aspett tal-liġi tal-UE. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni tixtieq tindika wkoll li d-Direttiva tal-Kunsill 92/49/KEE 
tat-18 ta’ Ġunju 1992 dwar il-koordinazzjoni ta’ liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi li għandhom x’jaqsmu ma’ assigurazzjoni diretta barra minn assigurazzjoni 
tal-ħajja u li temenda d-Direttivi 73/239/KEE u 88/357/KEE1 illiberat is-swieq tal-
assigurazzjoni tal-vetturi, li rriżulta fi primjums aktar baxxi u għażla usa’ ta’ prodotti u 
servizzi għall-konsumaturi. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tixtieq tirreferi għar-Retail 
Insurance Market Study; 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf).

Skont ir-regoli dwar il-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea, huma pprojbiti l-ftehimiet bejn 
impriżi, id-deċiżjonijiet ta’ assoċjazzjonijiet bejn impriżi u l-prattiċi miftiehma li jistgħu 
jolqtu l-kummerċ bejn l-Istati Membri u li jkollhom bħala għan jew riżultat tagħhom il-
prevenzjoni, ir-restrizzjoni jew id-distorsjoni tal-kompetizzjoni fi ħdan is-suq intern 
(Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE)).  Barra minn 
hekk, huwa pprojbit il-fatt li impriża tabbuża mill-pożizzjoni dominanti tagħha fi ħdan is-suq 
intern jew fi ħdan parti sostanzjali minnu, minħabba li tista' taffettwa l-kummerċ bejn l-Istati 
Membri (Artikolu 102 TFUE). Madankollu, l-informazzjoni pprovduta mill-petizzjonanti, la 
fiha evidenza ta’ ftehim, deċiżjoni jew prattika antikompetittivi u lanqas indikazzjoni ta’ 
eżistenza ta’ pożizzjoni dominanti jew ta’ mġiba li tista’ tikkostitwixxi abbuż fis-sens tal-
Artikolu 102 tat-Trattat. B’żieda ma’ dan, billi l-ġrajjiet deskritti jillimitaw ruħhom għas-suq 
nazzjonali Taljan, l-awtorità Taljana għall-Kompetizzjoni tinsab f'pożizzjoni aħjar biex 
tinvestiga tali allegazzjonijiet, jekk kien hemm involuti kwistjonijiet ta’ kompetizzjoni.

Konklużjonijiet
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L-assiguraturi li joffru poloz tal-assigurazzjoni li jkopru r-riskji awtomobilistiċi fl-Italja 
għandhom id-dritt li jagħżlu bejn it-titolari tal-poloz billi jużaw għadd ta’ fatturi ta’ riskju 
oġġettivi u dan ma jikkostitwix diskriminazzjoni fis-sens tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, m’hemmx evidenza ta’ attivitajiet ta’ kollużjoni bejn l-
assiguraturi tal-vetturi fl-Italja.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV) għal 1331/2010, 1621/2010 , 0799/2011, 
1105/2011 u 1106/2011 li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Wara r-risposta preċedenti u l-kummenti li saru matul l-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
fl-20 ta’ Diċembru 2011, il-Kummissjoni tixtieq iżżid dan li ġej. 
Il-Kummissjoni ma tafx jekk l-assiguraturi li joffru poloz ta’ assigurazzjonijiet fuq riskji 
awtomobilistiċi fl-Italja jagħmlux profitt akbar fin-naħa t’isfel tal-Italja, meta mqabbel ma’ 
naħat oħra tal-pajjiż. Il-Kummissjoni mhijiex konxja dwar il-fatturi ta’ riskju li l-assiguraturi 
msemmija jieħdu in kunsiderazzjoni. Il-kontrollur tal-assigurazzjoni Taljan ISVAP jkun 
f’pożizzjoni aħjar sabiex jipprovdi din l-informazzjoni. 

Barra minn hekk, il-Kummissjoni, bħala l-gwardjan tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, għandha impenn sħiħ li tassigura li l-liġi tal-Unjoni Ewropea tiġi 
implimentata kif suppost fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri. Madankollu, il-
Kummissjoni għandha tenfasizza li l-applikazzjoni tal-partijiet privati ta’ liġi nazzjonali li ġiet 
minn liġi tal-UE fi Stat Membru partikolari teħtieġ li tkun infurzata mill-awtoritajiet 
nazzjonali kkonċernati. Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma tistax tieħu passi f’sitwazzjoni bħal 
din.

Fl-aħħar nett, kif imsemmi fir-risposta preċedenti tagħha, mill-informazzjoni pprovduta mill-
petizzjonanti, il-Kummissjoni ma tara l-ebda evidenza ta’ attivitajiet ta’ kollużjoni fis-sens 
tat-Trattat dwar assiguraturi ta’ vetturi fl-Italja. Billi l-avvenimenti msemmija jseħħu fis-suq 
Taljan tal-assigurazzjoni tal-vetturi, l-awtorità Taljana għall-kompetizzjoni tkun f’pożizzjoni 
aħjar li tinvestiga kwalunkwe allegazzjoni ta' dan it-tip.


