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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0799/2011, внесена от G. S., с италианско гражданство, относно 
дискриминация, свързана със застрахователните премии за моторни 
превозни средства, предвидени за жителите на Кампания

1. Резюме на петицията

Вносителят се оплаква от това, че от жителите на Кампания се изисква да плащат 
значително по-високи застрахователни премии за моторни превозни средства в 
сравнение с гражданите на други италиански региони. Освен това тази очевидна 
дискриминация се прилага единствено въз основа на принципа за жителство. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 декември 2011 г.

Комисията би искала да изясни, че законодателството на ЕС позволява на 
застрахователите, които предлагат застрахователни полици „Гражданска отговорност“ 
за моторни превозни средства в Италия, да правят разлика между титулярите на полици 
чрез използването на редица обективни рискови фактори, за да се изчислят 
застрахователните премии. Това може да включва местожителството, тъй като броят на 
инцидентите и делът на исковете са обективно и статистически по-високи в някои 
региони отколкото в други. Това не е дискриминация въз основа на жителството по 
смисъла на Договора за функционирането на Европейския съюз. Комисията също така 
иска да посочи, че Третата директива за застраховането, различно от 



PE478.698v02-00 2/3 CM\903742BG.doc

BG

животозастраховането1, е либерализирала пазарите на застраховките за моторни 
превозни средства. Това е довело до по-ниски премии и по-голям избор на продукти и 
услуги за потребителите. Голям брой застрахователи на моторни превозни средства със 
седалище в Италия и в други държави членки предлагат своите услуги в Италия в полза 
на италианските потребители. В тази връзка Комисията се позовава на пазарно 
проучване на застраховките, което е публикувано в началото на 2011 г. 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf). Освен това, 
съгласно общия принцип на свободата на договаряне италианските потребители могат 
да вземат застрахователна полица за моторно превозно средство от застраховател в 
друга държава членка, който има разрешение да предоставя услуги на италианския 
пазар. Това може да доведе до ползи като по-ниска застрахователна премия и по-добри 
условия на полицата. 

Евентуалните проблеми, свързани с предполагаемите практики на италианския пазар, 
следва да бъдат сигнализирани на компетентния национален орган, т.е. италианския 
надзорен орган за застраховане, ISVAP.

Заключения

Застрахователите, които предлагат застрахователни полици „Гражданска отговорност“ 
за моторни превозни средства в Италия, имат право да правят разлика между 
титулярите на полици чрез използването на редица обективни рискови фактори. Това 
може да включва местожителството на титуляря на полицата и не представлява 
дискриминация по смисъла на Договора за функционирането на Европейския съюз. 
Евентуалните проблеми, свързани с предполагаемите практики на италианския пазар, 
следва да бъдат сигнализирани на компетентния национален орган, т.е. италианския 
надзорен орган в областта на застраховането, ISVAP.

ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
тел. : +39.06.42.133.1
факс :+ 39.06.42.133.206
e-mail: scrivi@isvap.it

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 30 май 2012 г.

относно петиции 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 и 1106/2011

Във връзка с предишния си отговор и коментарите, направени по време на заседанието 
на комисията по петиции на 20 декември 2011 г., Комисията би искала да се добави 
следното.

Комисията няма информация дали застрахователите, предлагащи застрахователни 
полици „Гражданска отговорност“ за моторни превозни средства в Италия, реализират 
                                               
1 Директива 92/49/EИО на Съвета от 18 юни 1992 година относно координирането на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от 
животозастраховането и за изменение на Директиви 73/239/EИО и 88/357/ЕИО, ОВ L 228, 11.8.1992 г.
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по-големи печалби в южните части на Италия спрямо другите части на страната. 
Комисията не е запозната и с рисковите фактори, които въпросните застрахователи 
вземат под внимание. Италианският надзорен орган в областта на застраховането 
ISVAP разполага с повече възможности да предостави такава информация. 

Освен това Комисията, като пазител на Договора за функционирането на Европейския 
съюз, се ангажира напълно да гарантира правилното прилагане на законодателството на 
ЕС в националното законодателство на държавите членки. Въпреки това Комисията 
трябва да подчертае, че спазването на национален закон, произтичащ от 
законодателството на ЕС, от страна на частни субекти в дадена държава членка, следва 
да бъде наложено от съответните национални органи. Ето защо Комисията не може да 
предприеме действия в такава ситуация.

И накрая, както посочва в предишния си отговор, Комисията не вижда от 
информацията, предоставена от вносителите на петицията, доказателства за картелни 
дейности по смисъла на Договора от страна на автомобилните застрахователи в Италия. 
Тъй като описаните събития се случват на италианския пазар за автомобилно 
застраховане, би било по-подходящо подобни твърдения да бъдат разследвани от 
италианския орган за защита на конкуренцията.


