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Ref.: Petiția nr. 0799/2011, adresată de Giuseppe Sorrentino, de cetățenie italiană, 
privind discriminarea în ceea ce privește tarifele de asigurare auto pentru locuitorii 
din Campania 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță faptul că locuitorilor din regiunea Campania le sunt impuse tarife de 
asigurare RCA mai mari decât cele impuse cetățenilor italieni din alte regiuni. De altfel, 
această discriminare tarifară generalizată este pusă în aplicare doar din cauza reședinței. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2011

Comisia ar dori să clarifice faptul că legislația UE permite asiguratorilor care oferă polițe de 
asigurare de răspundere civilă auto în Italia să practice prețuri diferite pentru beneficiarii de 
polițe prin folosirea unui număr de factori de risc obiectivi la calcularea primelor de asigurare. 
Aceștia pot cuprinde locul de reședință, deoarece numărul accidentelor și valorile de 
despăgubire sunt, în mod obiectiv și statistic, mai mari în unele regiuni decât în altele. 
Aceasta nu reprezintă o discriminare pe baza reședinței în sensul Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene. De asemenea, Comisia dorește să sublinieze faptul că a treia 
directivă privind „asigurarea generală”1 a liberalizat piețele de asigurări auto. Acest fapt a 

                                               
1 Directiva 92/49/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor 
administrative privind asigurarea generală directă și de modificare a Directivelor 73/239/CEE și 88/357/CEE, JO 
L 228, 11.8.1992.
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condus la prime de asigurare mai ieftine și la o gamă mai largă de produse și servicii pentru 
consumatori. Un număr mare de asiguratori auto cu sediul în Italia și în alte state membre își 
oferă serviciile în Italia în interesul consumatorilor italieni. Comisia se referă în acest sens la 
Studiul privind piața de asigurări pentru persoane fizice, care a fost publicat la începutul 
anului 2011 (http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf). 
În plus, sub rezerva principiului general al libertății contractuale, consumatorii italieni pot 
încheia o poliță de asigurare auto cu un asigurator dintr-un alt stat membru, autorizat să ofere 
servicii pe piața italiană. Acest aspect poate avea ca rezultat beneficii, cum ar fi prime de 
asigurare mai ieftine și condiții mai bune privind polițele. 

Potențialele probleme referitoare la presupusele practici de pe piața italiană ar trebui adresate 
autorității naționale competente, și anume autoritatea de supraveghere a asigurărilor din Italia, 
ISVAP.
  
Concluzii

Asiguratorilor care oferă polițe de asigurare de răspundere civilă auto în Italia le este permis 
să practice prețuri diferite pentru beneficiarii de polițe prin folosirea unui număr de factori de 
risc obiectivi. Aceștia pot cuprinde locul de reședință al asiguratului și nu reprezintă o 
discriminare în sensul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Potențialele 
probleme referitoare la presupusele practici de pe piața italiană ar trebui adresate autorității 
naționale competente, și anume autoritatea de supraveghere a asigurărilor din Italia, ISVAP.

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

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 mai 2012

Pentru petițiile nr. 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 și 1106/2011

În urma răspunsului său anterior și a observațiilor formulate în cadrul reuniunii Comisiei 
pentru petiții din 20 decembrie 2011, Comisia ar dori să adauge următoarele.

Comisia nu deține informații referitoare la faptul că asiguratorii care oferă polițe de asigurare 
de răspundere civilă auto în Italia ar obține profituri mai mari în părțile sudice ale Italiei, în 
comparație cu alte părți ale țării. Comisia nu cunoaște nici factorii de risc pe care acești 
asiguratori îi iau în considerare. Autoritatea de supraveghere a asigurărilor din Italia, ISVAP, 
ar fi mai în măsură să furnizeze astfel de informații. 

În plus, Comisia, în calitate de gardian al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, 
este pe deplin angajată să asigure că legislația UE este pusă în aplicare în mod adecvat în 
legislația națională a statelor membre. Cu toate acestea, Comisia trebuie să sublinieze că 
aplicarea, de către părțile private, a legislației naționale derivate din legislația UE într-un 
anumit stat membru trebuie verificată de către autoritățile naționale în cauză. Prin urmare, 
Comisia nu poate acționa într-o astfel de situație.
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În final, după cum a menționat în răspunsul său anterior, Comisia nu vede, din informațiile 
furnizate de petiționar, nicio dovadă de activități de cartel în sensul tratatului, cu privire la 
asiguratorii auto din Italia. Întrucât evenimentele descrise au loc pe piața italiană a 
asigurărilor auto, autoritatea italiană în domeniul concurenței ar fi mai în măsură să 
investigheze orice astfel de acuzații.


