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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1105/2011, którą złożył Marco Fiorentino (Włochy), w sprawie 
wprowadzenia standardowych europejskich stawek ubezpieczeniowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się standaryzacji stawek ubezpieczeniowych na szczeblu 
europejskim. Domaga się on też, by wszyscy obywatele Unii Europejskiej mieli możliwość 
ubezpieczania samochodów w jakimkolwiek europejskim towarzystwie ubezpieczeniowym.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 2 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Komisja pragnie wyjaśnić, że składki na ubezpieczenie samochodowe różnią się pomiędzy 
poszczególnymi państwami członkowskimi UE. Jest to związane z czynnikami 
obiektywnymi, takimi jak na przykład ogólne koszty utrzymania, krajowe praktyki w zakresie 
odszkodowania i zachowania uczestników ruchu w państwach członkowskich. Przepisy UE 
umożliwiają ubezpieczycielom oferującym ubezpieczenia samochodowe wprowadzać 
rozróżnienie pomiędzy właścicielami polisy w celu obliczenia wysokości składek 
ubezpieczenia przy zastosowaniu szeregu obiektywnych czynników ryzyka. Komisja pragnie 
także podkreślić, że w rezultacie przyjęcia dyrektywy Rady 92/49/EWG dokonano 
liberalizacji rynków ubezpieczeń samochodowych, co doprowadziło do obniżenia wysokości 
składek oraz rozszerzenia wyboru produktów i usług dla konsumentów. W tym kontekście 
Komisja powołuje się na badanie rynku ubezpieczeń indywidualnych, opublikowane na 
początku 2011 r.
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf).
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Wprowadzenie jednakowych składek ubezpieczeniowych w całej UE uniemożliwiłoby 
konkurencję między firmami ubezpieczeniowymi, której celem jest oferowanie wysokiej 
jakości produktów ubezpieczeniowych po możliwie najniższej cenie.

Ponadto przepisy UE umożliwiają obywatelom mieszkającym w UE wykupienie polisy 
ubezpieczeniowej u ubezpieczyciela mającego siedzibę w innym państwie członkowskim, 
w związku z czym można skorzystać z niższych składek ubezpieczeniowych i lepszych 
warunków ubezpieczenia. Jest to możliwe pod warunkiem, że ów ubezpieczyciel jest 
uprawniony do prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym, oferuje swoje usługi 
w danym państwie i jest zainteresowany zawarciem umowy z klientem.

Wnioski

Wprowadzenie standardowych składek ubezpieczeniowych w UE ograniczyłoby znacznie 
konkurencję na rynku ubezpieczeniowym i w rezultacie uniemożliwiłoby ubezpieczycielom 
oferowanie wysokiej jakości polis ubezpieczeniowych za możliwie najniższą cenę. UE 
umożliwia obywatelom UE wykupienie polisy ubezpieczeniowej u ubezpieczyciela w innym 
państwie członkowskim pod warunkiem, że ubezpieczyciel ten posiada stosowne uprawnienia 
i oferuje swoje usługi w tym konkretnym państwie członkowskim.

4. (REV) Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Dotyczy petycji 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 oraz 1106/2011 

Po wstępnej odpowiedzi oraz zgłoszeniu uwag podczas posiedzenia w Komisji Petycji w dniu 
20 grudnia 2011 r., Komisja Europejska pragnie dodać następujące informacje.

Nie posiada ona wiedzy o tym, czy ubezpieczyciele oferujący polisy ubezpieczenia 
samochodowego we Włoszech czerpią z nich większe korzyści w południowej części kraju w 
stosunku do pozostałych jego rejonów. Komisja nie posiada również informacji na temat 
czynników ryzyka, jakie ubezpieczyciele ci biorą pod uwagę. Urząd nadzoru ubezpieczeń we 
Włoszech, ISVAP, jest odpowiedniejszym organem, by udzielić tego rodzaju informacji.

Ponadto Komisja, jako organ stojący na straży Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
jest w pełni zobowiązana do zapewnienia właściwego wdrażania prawa UE w 
ustawodawstwie krajowym państw członkowskich. Jednak Komisja pragnie również 
podkreślić, że stosowanie prawa krajowego wynikającego z prawa UE przez osoby prywatne 
w danym państwie członkowskim musi być egzekwowane przez władze krajowego tego 
kraju. A zatem Komisja nie może podejmować działań w takiej sytuacji.

Wreszcie, jak podkreśliła ona już w poprzedniej odpowiedzi, Komisja nie wnioskuje z 
informacji przedstawionych przez autorów petycji, że istnieją jakiekolwiek dowody 
działalności kartelowej w znaczeniu, o którym mowa w traktacie, jeżeli chodzi o 
ubezpieczycieli pojazdów we Włoszech. Ponieważ opisane zdarzenia mają miejsce na 
włoskim rynku ubezpieczeń samochodowych, organem bardziej kompetentnym do zbadania 
tego rodzaju zarzutów byłby włoski organ ochrony konkurencji.


