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mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas prēmijām Kampānijas 
iedzīvotājiem 

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka no Kampānijas iedzīvotājiem tiek iekasētas 
ievērojami augstākas mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas prēmijas nekā no citu 
Itālijas reģionu iedzīvotājiem. Šī plašā diskriminācija turklāt tiek piemērota, tikai 
pamatojoties uz dzīvesvietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 16. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 19. decembrī

Komisija vēlas paskaidrot, ka saskaņā ar ES tiesību aktiem apdrošinātājiem, kas piedāvā 
transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises Itālijā, lai aprēķinātu 
apdrošināšanas prēmijas, ir atļauts klasificēt polises saņēmējus, ņemot vērā vairākus 
objektīvus riska faktorus. Tas var ietvert dzīvesvietu, jo dažos reģionos negadījumu un 
ierosināto prasību skaits ir objektīvi un statistiski augstāks nekā pārējos. Līguma par Eiropas 
Savienības darbību izpratnē šī nav diskriminācija, pamatojoties uz dzīvesvietu. Komisija arī 
vēlas uzsvērt, ka ar Trešo nedzīvības apdrošināšanas direktīvu1 ir liberalizēts transportlīdzekļu 

                                               
1 Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīva 92/49/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu 
attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, ar kuru groza Direktīvu 73/239/EEK un 
Direktīvu 88/357/EEK, OV L 228, 11.8.1992.
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apdrošināšanas tirgus. Tā rezultātā patērētājiem ir pazeminātas prēmijas un palielinājusies 
preču un pakalpojumu izvēle. Daudzi Itālijā un citās dalībvalstīs reģistrēti transportlīdzekļu 
apdrošinātāji piedāvā savus pakalpojumus Itālijā šīs valsts patērētāju labā. Šajā sakarā 
Komisija vēlas atsaukties uz Mazumtirdzniecības apdrošināšanas tirgus pētījumu, kas tika 
publicēts 2011. gada sākumā 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf). Turklāt, 
pamatojoties uz līgumslēgšanas brīvības vispārējo principu, Itālijas patērētāji var saņemt 
transportlīdzekļu apdrošināšanas polisi no apdrošinātāja citā dalībvalstī, kas pilnvarota sniegt 
pakalpojumus Itālijas tirgū. Tā rezultātā var veidoties zemāka apdrošināšanas prēmija un 
labāki politikas apstākļi. 

Lai risinātu iespējamās problēmas saistībā ar minēto Itālijas tirgus praksi, ir jāvēršas 
kompetentajā valsts iestādē, t. i., Itālijas apdrošināšanas uzraudzības iestādē (ISVAP).

Secinājumi

Apdrošinātājiem, kas piedāvā transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises 
Itālijā, ir atļauts klasificēt polises saņēmējus, ņemot vērā vairākus objektīvus riska faktorus. 
Tas var ietvert arī apdrošināšanas ņēmēja dzīvesvietu, un Līguma par Eiropas Savienības 
darbību izpratnē tā nav diskriminācija. Lai risinātu iespējamās problēmas saistībā ar minēto 
Itālijas tirgus praksi, ir jāvēršas kompetentajā valsts iestādē, t. i., Itālijas apdrošināšanas 
uzraudzības iestādē (ISVAP).

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

4. Komisijas atbilde (REV) uz lūgumrakstiem Nr. 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 
1105/2011 un 1106/2011, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Pēc Komisijas iepriekšējās atbildes un komentāriem, kas tika izteikti Lūgumrakstu komitejas 
2011. gada 20. decembra sanāksmē, Komisija vēlas papildināt savu atbildi ar turpmāk minēto.
Komisijai nav informācijas, vai apdrošinātāji, kas piedāvā transportlīdzekļu civiltiesiskās 
apdrošināšanas polises Itālijā, gūst lielāku peļņu tās dienvidu daļā salīdzinājumā ar citām 
valsts daļām. Komisijai nav arī informācijas par riska faktoriem, ko ņem vērā minētie 
apdrošinātāji. Itālijas apdrošināšanas tirgus uzraudzītājs ISVAP ir piemērotāks, lai sniegtu 
šādu informāciju.

Turklāt Komisija kā Līguma par Eiropas Savienības darbību uzraudzītāja ir pilnībā 
apņēmusies nodrošināt ES tiesību aktu pienācīgu īstenošanu dalībvalstu tiesību aktos. Tomēr 
Komisijai ir jānorāda, ka no ES tiesību aktiem atvasinātu valsts tiesību aktu piemērošana, ko 
veic privātpersonas kādā dalībvalstī, ir jāuzrauga attiecīgajām valsts iestādēm. Līdz ar to 
Komisija šajā situācijā nav tiesīga rīkoties.
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Visbeidzot, kā norādīts iepriekšējā atbildē, Komisija lūgumraksta iesniedzēja iesniegtajā 
informācijā nesaskata nekādus pierādījumus, ka transportlīdzekļu apdrošinātāji Itālijā ir 
iesaistījušies karteļa darbībās Līguma izpratnē. Tā kā aprakstītā situācija pastāv Itālijas 
transportlīdzekļu apdrošināšanas tirgū, Itālijas Konkurences iestāde ir izdevīgākā pozīcijā, lai 
izmeklētu šādas apsūdzības.


