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Θέμα: Αναφορά 1105/2011 του Marco Fiorentino, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την καθιέρωση ενιαίων ευρωπαϊκών ασφαλίστρων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την καθιέρωση ενιαίων ασφαλίστρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζητεί επίσης 
όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν τη δυνατότητα να ασφαλίζουν τα 
αυτοκίνητά τους σε μία ευρωπαϊκή ασφαλιστική εταιρεία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Η Επιτροπή θα ήθελε να διευκρινίσει ότι τα ασφάλιστρα των οχημάτων διαφέρουν από το ένα 
κράτος μέλος της ΕΕ στο άλλο εξαιτίας ορισμένων αντικειμενικών παραγόντων όπως το 
γενικό κόστος διαβίωσης, οι εθνικές πρακτικές αποζημίωσης και η οδική συμπεριφορά στα 
διάφορα κράτη μέλη. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει επομένως στις ασφαλιστικές 
εταιρείες που προσφέρουν ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης οχημάτων στην ΕΕ να 
κατηγοριοποιήσουν τους ασφαλιζόμενους βάσει αντικειμενικών παραγόντων κινδύνου 
προκειμένου να υπολογίσουν τα ασφάλιστρά τους. Επιπλέον, η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει 
ότι χάρη στην απελευθέρωση των αγορών ασφάλισης αυτοκινήτων, ως αποτέλεσμα της 
οδηγίας του Συμβουλίου 92/49/ΕΟΚ, τα ασφάλιστρα μειώθηκαν και οι καταναλωτές έχουν 
πλέον στη διάθεσή τους μεγαλύτερη επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών. Η Επιτροπή 
επιθυμεί, εν προκειμένω, να επισημάνει τη μελέτη για την ασφαλιστική αγορά για ιδιώτες, η 
οποία δημοσιεύθηκε στις αρχές του 2011
 (http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf).
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Η εισαγωγή κοινών ευρωπαϊκών ασφαλίστρων σε όλη την ΕΕ θα αναιρούσε τον ανταγωνισμό 
μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών της ΕΕ χάρη στον οποίο επιτυγχάνεται η προσφορά 
ασφαλιστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. 

Επιπλέον, η νομοθεσία της ΕΕ επιτρέπει στους πολίτες που διαμένουν στην ΕΕ να συνάψουν 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου με μία ασφαλιστική εταιρία που εδρεύει σε ένα άλλο 
κράτος μέλος, γεγονός το οποίο συνεπάγεται πλεονεκτήματα όπως χαμηλότερα ασφάλιστρα 
και καλύτερους όρους ασφάλισης. Αυτό επιτυγχάνεται εφόσον η συγκεκριμένη ασφαλιστική 
εταιρία διαθέτει άδεια λειτουργίας στην εσωτερική αγορά, προσφέρει τις υπηρεσίες της σε 
μία χώρα και είναι διατεθειμένη να συνάψει συμβατική σχέση με τον πελάτη. 

Συμπεράσματα

Η εισαγωγή ενιαίων ασφαλίστρων στην ΕΕ θα εξάλειφε τον ανταγωνισμό στην ασφαλιστική 
αγορά και θα εμπόδιζε τους ασφαλιστές να προσφέρουν ασφαλιστήρια συμβόλαια υψηλής 
ποιότητας στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Επιπλέον, η ΕΕ παρέχει στους πολίτες της ΕΕ τη 
δυνατότητα να συνάψουν ασφαλιστική σύμβαση αυτοκινήτου με μία ασφαλιστική εταιρία σε 
άλλο κράτος μέλος, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ασφαλιστική εταιρία διαθέτει άδεια 
λειτουργίας και προσφέρει τις υπηρεσίες της στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. 

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Για τις αναφορές 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 και 1106/2011 

Σε συνέχεια της προηγούμενης απάντησής της και των παρατηρήσεων που διατύπωσε κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Αναφορών στις 20 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή 
θα ήθελε να προσθέσει τα ακόλουθα.

Η Επιτροπή δεν έχει λάβει γνώση σχετικά με το εάν οι ασφαλιστικές εταιρίες που 
προσφέρουν ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης για οχήματα στην Ιταλία 
επιτυγχάνουν μεγαλύτερα κέρδη στα νότια τμήματα της Ιταλίας, σε σύγκριση με άλλα 
τμήματα της χώρας. Επιπλέον, δεν γνωρίζει τους παράγοντες κινδύνου που οι εν λόγω 
ασφαλιστικές εταιρίες λαμβάνουν υπόψη τους. Η ασφαλιστική εποπτική αρχή ISVAP της 
Ιταλίας θα ήταν καταλληλότερη να παράσχει πληροφορίες τέτοιας φύσης.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δεσμευτεί πλήρως να εξασφαλίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ 
μεταφέρεται ορθώς στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών. Ωστόσο, η Επιτροπή οφείλει 
να τονίσει ότι η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας που βασίζεται στη νομοθεσία της ΕΕ από 
ιδιώτες σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος πρέπει να εκτελεσθεί από τις οικείες εθνικές 
αρχές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν δύναται να λάβει δράση σε μία τέτοια περίσταση.

Τέλος, όπως υποστήριξε και στην προηγούμενη απάντησή της, η Επιτροπή θεωρεί ότι με 
βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι αναφέροντες δεν στοιχειοθετείται η ·άσκηση 
σύμπραξη επιχειρήσεων υπό την έννοια της συνθήκης εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιριών 
οχημάτων στην Ιταλία. Δεδομένου ότι τα γεγονότα που περιγράφονται λαμβάνουν χώρα στην 
αγορά ασφαλίσεων οχημάτων της Ιταλίας, η ιταλική αρχή ανταγωνισμού είναι η 
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καταλληλότερη να διερευνήσει τυχόν παρόμοιες καταγγελίες.


