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Temats: Lūgumraksts Nr. 1105/2011, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Marco 
Fiorentino, par standarta Eiropas apdrošināšanas likmju ieviešanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa, lai apdrošināšanas likmes tiktu standartizētas Eiropas 
līmenī. Viņš arī pieprasa, lai visi Eiropas Savienības iedzīvotāji varētu apdrošināt savas 
automašīnas, izmantojot Eiropas apdrošināšanas uzņēmuma pakalpojumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

Komisija vēlas precizēt, ka transportlīdzekļu apdrošināšanas prēmiju apmērs dažādās 
dalībvalstīs atšķiras tādu objektīvu faktoru dēļ kā vispārējā dzīves dārdzība, kompensācijas 
prakse valstī un satiksmes dalībnieku uzvedība dalībvalstīs. ES tiesību akti tādējādi ļauj 
apdrošinātājiem, kas piedāvā transportlīdzekļu īpašnieku atbildības apdrošināšanas polises 
ES, piemērot atšķirīgu pieeju polišu turētājiem, izmantojot objektīvus riska faktorus, lai 
aprēķinātu viņu prēmiju apmēru. Komisija arī vēlas norādīt, ka saistībā ar transportlīdzekļu 
apdrošināšanas tirgus liberalizāciju, ko noteica ar Padomes Direktīvu 92/49/EEK, ir 
pazeminājies prēmiju apmērs un ir palielinājies patērētājiem pieejamo produktu un 
pakalpojumu klāsts. Šajā sakarā Komisija vēlas norādīt uz Mazumtirdzniecības 
apdrošināšanas tirgus pētījumu, kas tika publicēts 2011. gada sākumā 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf).
Nosakot vienotas apdrošināšanas likmes visā ES, tiktu no jauna likvidēta konkurence starp 
apdrošinātājiem ES attiecībā uz augstas kvalitātes apdrošināšanas produktu piedāvāšanu 
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iedzīvotājiem par pēc iespējas zemāku cenu.

Turklāt ES tiesību aktos ir noteikts, ka pilsoņi, kas dzīvo ES, drīkst iegūt transportlīdzekļa 
apdrošināšanas polisi no apdrošinātāja, kurš reģistrēts citā dalībvalstī, kā rezultātā ir iespējams 
saņemt tādas priekšrocības kā mazāku apdrošināšanas prēmijas apmēru un labākus polises 
noteikumus. Tas ir iespējams, ja attiecīgais apdrošinātājs ir pilnvarots veikt darbību iekšējā 
tirgū un sniedz pakalpojumus attiecīgajā valstī, kā arī ja viņš vēlas stāties līgumattiecībās ar 
klientu. 

Secinājumi

Standarta apdrošināšanas likmju noteikšana ES iznīcinātu konkurenci apdrošināšanas tirgū un 
tādējādi kavētu apdrošinātājus piedāvāt iedzīvotājiem augstas kvalitātes apdrošināšanas 
polises par pēc iespējas zemāku cenu. ES pilsoņiem ir arī atļauts iegūt transportlīdzekļa 
apdrošināšanas polisi no apdrošinātāja citā dalībvalstī, ja apdrošinātājs ir attiecīgi pilnvarots 
un ja viņš sniedz pakalpojumus attiecīgajā dalībvalstī.

4. Komisijas atbilde (REV) uz lūgumrakstiem Nr. 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 
1105/2011 un 1106/2011, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Pēc Komisijas iepriekšējās atbildes un komentāriem, kas tika izteikti Lūgumrakstu komitejas 
2011. gada 20. decembra sanāksmē, Komisija vēlas papildināt savu atbildi ar turpmāk minēto.

Komisijai nav informācijas, vai apdrošinātāji, kas piedāvā transportlīdzekļu civiltiesiskās 
apdrošināšanas polises Itālijā, gūst lielāku peļņu tās dienvidu daļā salīdzinājumā ar citām 
valsts daļām. Komisijai nav arī informācijas par riska faktoriem, ko ņem vērā minētie 
apdrošinātāji. Itālijas apdrošināšanas tirgus uzraudzītājs ISVAP ir piemērotāks, lai sniegtu 
šādu informāciju.

Turklāt Komisija kā Līguma par Eiropas Savienības darbību uzraudzītāja ir pilnībā 
apņēmusies nodrošināt ES tiesību aktu pienācīgu īstenošanu dalībvalstu tiesību aktos. Tomēr 
Komisijai ir jānorāda, ka no ES tiesību aktiem atvasinātu valsts tiesību aktu piemērošana, ko 
veic privātpersonas kādā dalībvalstī, ir jāuzrauga attiecīgajām valsts iestādēm. Līdz ar to 
Komisija šajā situācijā nav tiesīga rīkoties.

Visbeidzot, kā norādīts iepriekšējā atbildē, Komisija lūgumraksta iesniedzēja iesniegtajā 
informācijā nesaskata nekādus pierādījumus, ka transportlīdzekļu apdrošinātāji Itālijā ir 
iesaistījušies karteļa darbībās Līguma izpratnē. Tā kā aprakstītā situācija pastāv Itālijas 
transportlīdzekļu apdrošināšanas tirgū, Itālijas Konkurences iestāde ir izdevīgākā pozīcijā, lai 
izmeklētu šādas apsūdzības.


