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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1105/2011 imressqa minn Marco Fiorentino, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar l-introduzzjoni ta’ rati tal-assigurazzjoni standard Ewropej

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob biex ir-rati tal-assigurazzjoni jiġu standardizzati fil-livell Ewropew.
Huwa jsostni wkoll li ċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea għandu jkollhom il-possibilità li 
jassiguraw il-karozzi tagħhom ma’ kumpanija Ewropea tal-assigurazzjoni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

Il-Kummissjoni tixtieq tikkjarifika li l-primjums tal-assigurazzjoni ta’ vetturi bil-mutur huma 
differenti minn Stat Membru għal ieħor minħabba fatturi oġġettivi bħall-għoli tal-ħajja 
ġenerali, il-prattiki ta’ kumpens nazzjonali u l-imġiba tat-traffiku fl-Istati Membri. Il-liġi tal-
UE għaldaqstant tippermetti lill-assiguraturi li joffru l-poloz tal-assigurazzjoni li tkopri riskji 
awtomobilistiċi fl-UE li jagħmlu distinzjoni bejn id-detenturi ta’ polza billi jużaw dawn il-
fatturi ta' riskju oġġettivi biex jikkalkolaw il-primjums tagħhom. Il-Kummissjoni tixtieq ukoll 
tindika li l-liberalizzazjoni tas-swieq tal-assigurazzjoni ta’ vetturi bil-mutur bħala riżultat tad-
Direttiva tal-Kunsill 92/49/KKE naqqset il-primjums u ħolqot għażla iktar vasta ta’ prodotti u 
servizzi għall-konsumaturi. Il-Kummissjoni f’dan ir-rigward tixtieq tirreferi għall-Istudju 
dwar is-Suq tal-Assigurazzjoni, li ġie ppublikat fil-bidu tal-2011 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf).
L-introduzzjoni ta’ rati tal-assigurazzjoni komuni madwar l-UE tneħħi l-kompetizzjoni bejn l-
assiguraturi fl-UE li permezz tagħha joffru liċ-ċittadini prodott tal-assigurazzjoni ta’ kwalità 
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għolja bl-irħas prezz possibbli.

Madankollu, il-liġi tal-UE  tippermetti lil ċittadini li jgħixu fl-UE li jagħmlu assigurazzjoni ta’ 
vetturi bil-mutur ma' assiguratur li jkun jinsab fi Stat Membru ieħor tal-UE li jista’ jirriżulta 
f’benefiċċji bħal primjum tal-assigurazzjoni irħas u kundizzjonijiet ta' politka aħjar. Dan huwa 
possibbli jekk l-assiguratur ikkonċernat ikun awtorizzat fis-Suq Intern, billi joffri s-servizzi 
tiegħu fil-pajjiż inkwistjoni u jkun lest li jidħol f’relazzjoni kuntrattwali mal-klijent.

Konklużjonijiet

L-introduzzjoni ta’ rati tal-assigurazzjoni standard fl-UE jelimina l-kompetizzjoni fis-suq tal-
assigurazzjoni u għaldaqstant joħloq ostaklu għall-assiguraturi sabiex joffru liċ-ċittadini polza 
tal-assigurazzjoni ta’ kwalità għolja bl-irħas prezz possibbli. L-UE tippermetti wkoll liċ-
ċittadini fl-UE biex jagħmlu polza tal-assigurazzjoni ta’ vettura bil-mutur ma’ assiguratur fi 
Stat Membru ieħor, jekk dak l-assiguratur ikun awtorizzat u qed joffri s-servizzi tiegħu fl-
Istati Membri kkonċernati.  

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

għall-petizzjonijiet 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 and 1106/2011

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.


