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Betreft: Verzoekschrift 1105/2011 ingediend door Marco Fiorentino (Italiaanse 
nationaliteit), over de invoering van gestandaardiseerde Europese 
verzekeringstarieven

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om standaardisering van verzekeringstarieven op Europese schaal. Hij 
verzoekt eveneens om een mogelijkheid voor alle Europese staatsburgers om hun auto te laten 
verzekeren bij een Europese verzekeringsinstantie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 2 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

De Commissie wil graag duidelijk maken dat er sprake is van verschillen tussen de EU-
lidstaten wat betreft autoverzekeringspremies als gevolg van objectieve factoren zoals de 
algemene kosten van levensonderhoud, nationale compensatiepraktijken en het 
vervoersgedrag in de lidstaten. Het EU-recht staat verzekeraars die in de EU WA-
autoverzekeringen aanbieden, derhalve toe op basis van dergelijke objectieve risicofactoren 
onderscheid te maken tussen verzekeringsnemers bij de berekening van hun premie. De 
Commissie wil er ook op wijzen dat de liberalisering van de markt voor autoverzekeringen als 
gevolg van Richtlijn 92/49/EEG van de Raad heeft geleid tot lagere premies en ruimere keuze 
uit producten en diensten voor consumenten. In dit verband verwijst de Commissie naar de 
studie inzake de verzekeringsmarkt voor consumenten, die begin 2011 is gepubliceerd 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf).
De invoering van gemeenschappelijke verzekeringstarieven in de hele EU zou een einde 
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maken aan de concurrentie tussen verzekeraars in de EU met als doel burgers een kwalitatief 
hoogwaardig verzekeringsproduct te bieden voor de laagst mogelijke prijs.

Bovendien staat het EU-recht burgers die in de EU wonen, toe om een autoverzekering af te 
sluiten bij een verzekeraar die in een andere lidstaat is gevestigd, wat kan leiden tot voordelen 
zoals een lagere verzekeringspremie en betere polisvoorwaarden. Dit is mogelijk mits de 
verzekeraar bevoegd is om op de interne markt te opereren, zijn diensten in het betrokken 
land aanbiedt en bereid is om contractuele betrekkingen met de cliënt aan te gaan.

Conclusies

De invoering van gestandaardiseerde verzekeringstarieven in de EU zou een einde maken aan 
de concurrentie op de markt voor verzekeringen en zou dus een hinderpaal vormen voor 
verzekeraars die burgers een kwalitatief hoogwaardige verzekeringspolis aanbieden voor de 
laagst mogelijke prijs. Ook stelt de EU burgers in de EU in staat een autoverzekering af te 
sluiten bij een verzekeraar in een andere lidstaat, mits de verzekeraar erkend is en zijn 
diensten in de betrokken lidstaat aanbiedt.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Voor verzoekschriften 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 en 1106/2011

Als vervolg op haar vorige antwoord en de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens de 
vergadering van de Commissie verzoekschriften van 20 december 2011, wil de Commissie 
nog graag het volgende toevoegen.

De Commissie weet niet of verzekeraars die in Italië WA-autoverzekeringen aanbieden meer 
winst maken in het zuidelijke deel van Italië in vergelijking tot andere delen van het land. De 
Commissie heeft ook geen zicht op de risicofactoren waarmee door de voorgenoemde 
verzekeraars rekening wordt gehouden. De Italiaanse toezichthouder voor het 
verzekeringswezen (ISVAP) zou beter in staat zijn om zulke informatie te verstrekken.

Voorts zet de Commissie, als hoedster van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, zich volledig in voor het waarborgen van de correcte omzetting van de EU-
wetgeving in de nationale wetgeving van de lidstaten. De Commissie moet echter 
benadrukken dat de nationale autoriteiten moeten toezien op de toepassing door particulieren 
van de nationale wetgeving die voortvloeit uit EU-wetgeving in een lidstaat. Bijgevolg kan de 
Commissie niet optreden in een dergelijke situatie.

Tot slot ziet de Commissie op basis van de informatie die is verstrekt door de indieners, zoals 
gemeld in haar eerdere antwoord, geen bewijs van kartelvorming in de zin van het Verdrag 
met betrekking tot autoverzekeraars in Italië. Gezien het feit dat de beschreven situatie op de 
Italiaanse markt voor autoverzekeringen plaatsvindt, zou de Italiaanse mededingingsautoriteit 
beter in staat zijn dit soort beweringen te onderzoeken.


