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30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1105/2011, внесена от Marco Fiorentino, с италианско гражданство, 
относно въвеждането на стандартни европейски ставки на застрахователните 
премии

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията желае ставките на застрахователните премии да бъдат 
стандартизирани на равнище ЕС. Той също така отправя искане всички граждани на 
Европейския съюз да могат да застраховат автомобилите си в европейска 
застрахователна компания.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Комисията би искала да изясни, че застрахователните премии за моторни превозни 
средства се различават в отделните държави членки на ЕС поради обективни фактори 
като общия жизнен стандарт, националните практики за определяне на обезщетенията и 
поведението на пътя в държавите членки. По този начин правото на ЕС дава 
възможност на застрахователите, предлагащи застрахователни полици „Гражданска 
отговорност“ на моторни превозни средства в ЕС, да правят разлика между титулярите 
на полиците посредством такива обективни рискови фактори за изчисляване на своите 
премии. Комисията също така би желала да отбележи, че либерализацията на пазарите 
за автомобилни застраховки в резултат на Директива 92/49/ЕИО на Съвета е понижила 
премиите и е предоставила по-голям избор от продукти и услуги за потребителите. В 
тази връзка Комисията се позовава на пазарно проучване на застраховките, което е 
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публикувано в началото на 2011 г. 
(\http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf). 
Въвеждането на общи ставки на застрахователните премии в целия ЕС би унищожило 
конкуренцията между застрахователите в ЕС, за да предостави на гражданите 
застрахователен продукт с високо качество на най-ниската възможна цена. 

В допълнение правото на ЕС дава възможност на гражданите, живеещи в ЕС, да си 
направят застрахователна полица за моторно превозно средство със застраховател със 
седалище в друга държава членка, от което могат да се извлекат ползи, като например 
по-ниска застрахователна премия и по-добри условия по полиците. Това е възможно, 
при условие че съответният застраховател е упълномощен да предлага услугите си на 
вътрешния пазар във въпросната държава и желае да влезе в договорни отношения с 
клиента. 

Заключения

Въвеждането на стандартни ставки на застрахователните премии в ЕС би премахнало 
конкуренцията на застрахователния пазар и по този начин би попречило на 
застрахователите да предлагат на гражданите застрахователна полица с високо 
качество на най-ниската възможна цена. ЕС също така позволява на гражданите в ЕС да 
си направят застрахователна полица за моторно превозно средство със застраховател в 
друга държава членка, при условие че застрахователят е надлежно упълномощен и 
предлага услугите си в съответната държава членка. 

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 30 май 2012 г.

относно петиции 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 и 1106/2011 

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.
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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.


