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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0799/2011 af Giuseppe Sorrentino, italiensk statsborger, om 
diskriminerende præmier på bilforsikringer for beboere i Campanien 

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at beboere i regionen Campanien opkræves bilforsikringspræmier, 
der er mærkbart højere end for italienske borgere i andre regioner. Disse diskriminerende, 
generaliserede præmier opkræves i øvrigt udelukkende på grundlag af bopælen. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2011

Kommissionen vil gerne præcisere, at EU-lovgivningen tillader forsikringsselskaber, der 
tilbyder bilansvarsforsikringer i Italien, at differentiere mellem forsikringstagerne ved 
anvendelse af en række objektive risikofaktorer med henblik på at beregne 
forsikringspræmier. Dette kan omfatte bopæl, da antallet af ulykker og skader objektivt og 
statistisk set er højere i nogle regioner end andre.  Dette udgør ikke forskelsbehandling på 
grund af bopæl i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 
Kommissionen ønsker også at påpege, at det tredje skadesforsikringsdirektiv1 har liberaliseret 
bilforsikringsmarkederne. Dette har resulteret i lavere præmier og et større udvalg af 
produkter og tjenesteydelser til forbrugerne. Et stort antal bilforsikringsselskaber med base i 

                                               
1 Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende 
direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring og om ændring af direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF, 
EFT L 228 af 11.8.1992.
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Italien og andre medlemsstater tilbyder deres tjenester i Italien til fordel for de italienske 
forbrugere. Kommissionen henviser i denne forbindelse til undersøgelsen af 
forsikringsmarkedet, der blev offentliggjort i starten af 2011 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf). Desuden 
kan de italienske forbrugere, jf. det generelle princip om aftalefrihed, tegne en bilforsikring 
hos et forsikringsselskab i en anden medlemsstat, der har tilladelse til at levere tjenester på det 
italienske marked. Dette kan give fordele, såsom en lavere forsikringspræmie og bedre 
betingelser. 

Potentielle problemer i forbindelse med den påståede praksis på det italienske marked skal 
rettes til den kompetente nationale myndighed, dvs. det italienske forsikringstilsyn ISVAP.
  
Konklusioner

Forsikringsselskaber, der tilbyder bilansvarsforsikringer i Italien, har ret til at differentiere 
mellem forsikringstagerne ved anvendelse af en række objektive risikofaktorer. Dette kan 
omfatte forsikringstagerens bopæl, og det udgør ikke forskelsbehandling i henhold til 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Potentielle problemer i forbindelse med 
den påståede praksis på det italienske marked skal rettes til den kompetente nationale 
myndighed, dvs. det italienske forsikringstilsyn ISVAP.

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

4. Kommissionens svar (REV.) på 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 og 
1106/2011, modtaget den 30. maj 2012

"Som opfølgning på Kommissionens tidligere svar og kommentarerne fra mødet i Udvalget 
for Andragender den 20. december 2011 vil Kommissionen gerne tilføje nedenstående. 

Kommissionen har intet kendskab til, hvorvidt forsikringsselskaber, som tilbyder 
bilansvarsforsikringer i Italien, har større fortjeneste i de sydlige dele af Italien sammenlignet 
med andre dele af landet. Kommissionen er heller ikke bekendt med, hvilke risikofaktorer de 
pågældende forsikringsselskaber medtager i deres beregninger. Den italienske 
forsikringstilsynsmyndighed (ISVAP) ville have bedre forudsætninger for at oplyse om 
sådanne forhold. 

Desuden er Kommissionen som vogter af traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde fuldt ud forpligtet til at sikre, at EU-lovgivningen gennemføres korrekt i 
medlemsstaternes nationale lovgivning. Kommissionen må imidlertid understrege, at private 
parters anvendelse af national lovgivning afledt af EU-lovgivningen i en given medlemsstat 
skal håndhæves af de pågældende nationale myndigheder. Kommissionen kan derfor ikke 
gribe ind i en sådan situation.
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Endelig, og som anført i det tidligere svar, finder Kommissionen ikke i andragernes 
oplysninger nogen dokumentation for kartelaktiviteter i henhold til traktaten for så vidt angår 
bilforsikringsselskaber i Italien. Da de beskrevne forhold gør sig gældende på det italienske 
bilforsikringsmarked, vil de italienske konkurrencemyndigheder have bedre forudsætninger 
for at undersøge sådanne beskyldninger."


