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pateikė Italijos pilietis Marco Fiorentino

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas reikalauja, kad draudimo įmokų tarifai būtų suvienodinti Europos mastu. 
Jis taip pat reikalauja, kad kiekvienam Europos Sąjungos piliečiui būtų suteikta galimybė 
apdrausti savo automobilį bet kurioje Europos Sąjungos draudimo bendrovėje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Komisija norėtų paaiškinti, kad variklinių transporto priemonių draudimo įmokos skirtingose 
ES valstybėse narėse yra skirtingos dėl objektyvių veiksnių, kaip antai bendras gyvenimo 
lygis, nacionalinė kompensacijų išmokėjimo praktika ir eismo įpročiai valstybėse narėse. 
Todėl pagal ES teisę draudikams, siūlantiems variklinių transporto priemonių civilinės 
atsakomybės draudimą ES, leidžiama remiantis tokiais objektyviais rizikos veiksniais taikyti 
skirtingą draudėjų įmokų apskaičiavimo praktiką. Komisija taip pat nori pabrėžti, kad dėl 
variklinių transporto priemonių draudimo rinkų liberalizavimo pagal Tarybos 
direktyvą 92/49/EEB įmokos sumažėjo, o vartotojams sudarytas didesnis produktų ir paslaugų 
pasirinkimas. Šiuo atžvilgiu Komisija norėtų paminėti Mažmeninės draudimo rinkos tyrimą, 
kuris buvo paskelbtas 2011 m. pradžioje 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf).
Visoje ES nustačius bendrus draudimo įmokų tarifus tarp draudikų ES nebeliktų 
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konkurencijos, reikalingos siekiant pasiūlyti piliečiams aukštos kokybės draudimo produktą 
už mažiausią galimą kainą.

Be to, pagal ES teisę, ES gyvenantiems piliečiams leidžiama sudaryti variklinės transporto 
priemonės draudimo sutartį su kitoje valstybėje narėje įsisteigusiu draudiku – tai gali turėti 
tokių privalumų kaip mažesnė draudimo įmoka ir geresnės draudimo sąlygos. Tai galima 
padaryti, jei atitinkamas draudikas turi teisę teikti paslaugas vidaus rinkoje, teikia paslaugas 
konkrečioje šalyje ir nori sudaryti su klientu sutartį.
Išvados

Nustačius bendrus draudimo įmokų tarifus visoje ES nebeliktų konkurencijos draudimo 
rinkoje, taigi draudikai negalėtų pasiūlyti piliečiams aukštos kokybės draudimo už mažiausią 
galimą kainą. ES taip pat leidžiama ES gyvenantiems piliečiams sudaryti variklinės transporto 
priemonės draudimo sutartį su kitoje valstybėje narėje įsisteigusiu draudiku, jei draudikas turi 
tinkamus leidimus ir teikia savo paslaugas atitinkamoje valstybėje narėje.“

4. (REV) Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

Dėl peticijų Nr. 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 ir 1106/2011
Po to, kai Komisija pateikė savo atsakymą ir 2011 m. gruodžio 20 d. Peticijų komiteto 
posėdyje išsakė pastabas, ji dar norėtų pridurti šią informaciją:
Komisija nežino, ar draudikai, siūlantys variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės 
draudimą Italijoje, pietinėje Italijos dalyje gauna didesnį pelną palyginti su kitomis šalies 
dalimis. Komisija taip pat nežino, į kokius rizikos veiksnius atsižvelgia minėtieji draudikai. 
Tokios informacijos galėtų suteikti Italijos privataus draudimo priežiūros institucija (ISVAP).
Taip pat Komisija – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo sergėtoja – yra visiškai 
įsipareigojusi užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų deramai įgyvendinami valstybės narės 
nacionaliniais teisės aktais. Tačiau Komisija turi pabrėžti, kad atitinkamos nacionalinės 
valdžios institucijos turi užtikrinti, kad privačiosios šalys tam tikroje valstybėje narėje taikytų 
nacionalinius teisės aktus, nustatytus pagal ES teisės aktus. Todėl Komisija tokioje situacijoje 
negali imtis veiksmų.
Be to, kaip nurodyta ankstesniame atsakyme, Komisija pagal peticijos pateikėjų pateiktą 
informaciją nemato jokio kartelio veiklos, kaip nurodyta Sutartyje, įrodymo, susijusio Italijos 
automobilių draudimo įmonėmis. Kadangi aprašyti įvykiai vyksta Italijos automobilių 
draudimo rinkoje, tokius faktus turėtų tirti Italijos konkurencijos tarnyba.


