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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0799/2011 του Giuseppe Sorrentino, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με διακριτική μεταχείριση όσον αφορά τα ασφάλιστρα μηχανοκίνητων 
οχημάτων σε βάρος των κατοίκων της Καμπανίας 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι κάτοικοι της Καμπανίας χρεώνονται με πολύ υψηλότερα 
ασφάλιστρα μηχανοκίνητων οχημάτων σε σύγκριση με άλλους πολίτες άλλων ιταλικών 
περιφερειών. Επιπλέον, αυτή η ευρεία διάκριση εφαρμόζεται με μοναδικό κριτήριο τον τόπο 
κατοικίας. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2011.

Η Επιτροπή επιθυμεί να αποσαφηνίσει ότι το δίκαιο της ΕΕ επιτρέπει σε ασφαλιστικές 
εταιρείες που προσφέρουν συμβόλαια ασφάλισης αστικής ευθύνης για οχήματα στην Ιταλία 
να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους ασφαλισμένους χρησιμοποιώντας διάφορους 
αντικειμενικούς συντελεστές κινδύνου για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων. Στους εν λόγω 
συντελεστές μπορεί να περιλαμβάνεται ο τόπος διαμονής, δεδομένου ότι ο αριθμός των 
ατυχημάτων και η αναλογία των αποζημιώσεων είναι αντικειμενικά και στατιστικά 
υψηλότεροι σε ορισμένες περιφέρειες από ό,τι σε άλλες. Το γεγονός αυτό δεν συνιστά 
διάκριση βάσει διαμονής, κατά την έννοια της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει επίσης ότι η τρίτη οδηγία για την 
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πρωτασφάλιση1 εκτός της ασφάλειας ζωής έχει ελευθερώσει τις αγορές ασφάλισης 
οχημάτων, γεγονός που έχει οδηγήσει σε χαμηλότερα ασφάλιστρα και περισσότερες επιλογές 
προϊόντων και υπηρεσιών για τους καταναλωτές. Ένας μεγάλος αριθμός ασφαλιστικών 
εταιρειών για οχήματα με έδρα την Ιταλία και άλλα κράτη μέλη προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους στην Ιταλία προς όφελος των ιταλών καταναλωτών. Η Επιτροπή επιθυμεί, εν 
προκειμένω, να παραπέμψει στη μελέτη για τις αγορές ασφαλίσεων λιανικής, η οποία 
δημοσιεύθηκε στις αρχές του 2011 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf). Επιπλέον, 
με την επιφύλαξη της γενικής αρχής της συμβατικής ελευθερίας, οι ιταλοί καταναλωτές 
μπορούν να συνάψουν συμβόλαια ασφάλισης για οχήματα με ασφαλιστικές εταιρείες που 
εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος και είναι εξουσιοδοτημένες για την παροχή υπηρεσιών στην 
ιταλική αγορά. Αυτό ενδέχεται να έχει θετικά αποτελέσματα, όπως χαμηλότερα ασφάλιστρα 
και καλύτερους όρους συμβολαίων ασφάλισης. 

Πιθανά προβλήματα που συνδέονται με εικαζόμενες πρακτικές όσον αφορά την ιταλική 
αγορά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή, ήτοι την ιταλική αρχή 
ασφαλιστικής εποπτείας, ISVAP.
  
Συμπεράσματα

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που προσφέρουν συμβόλαια ασφάλισης αστικής ευθύνης για 
οχήματα στην Ιταλία επιτρέπεται να αντιμετωπίζουν διαφορετικά τους ασφαλισμένους 
χρησιμοποιώντας διάφορους αντικειμενικούς συντελεστές κινδύνου. Στους εν λόγω 
συντελεστές μπορεί να περιλαμβάνεται ο τόπος διαμονής των ασφαλισμένων, γεγονός που 
δεν συνιστά διάκριση κατά την έννοια της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Πιθανά προβλήματα συνδεόμενα με καταγγελλόμενες πρακτικές όσον αφορά την 
ιταλική αγορά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή, ήτοι την ιταλική 
αρχή ασφαλιστικής εποπτείας, 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
e-mail: scrivi@isvap.it

4. Απάντηση της Επιτροπής (Αναθ.), που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Για τις αναφορές 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 και 1106/2011

Εν συνεχεία της προηγούμενης απάντησής της και των σχολίων που διατυπώθηκαν κατά τη 
συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών στις 20 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή θα επιθυμούσε 
να προσθέσει τα εξής.
                                               
1 Οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής και για την τροποποίηση 
των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ, ΕΕ L 228, 11.08.1992.
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Η Επιτροπή δεν γνωρίζει εάν οι ασφαλιστικές εταιρείες που ασφαλίζουν μηχανοκίνητα 
οχήματα στην Ιταλία αποκομίζουν σημαντικότερα κέρδη στο Νότο σε σχέση με τις υπόλοιπες 
περιοχές της χώρας. Η Επιτροπή δεν είναι επίσης ενήμερη των παραγόντων κινδύνου που 
επικαλούνται οι εταιρείες αυτές. Η ιταλική αρχή ασφαλιστικής εποπτείας, ISVAP δεν έχει 
επίσης περισσότερες δυνατότητες να παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

Επιπλέον, η Επιτροπή ως θεματοφύλακας της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ είναι 
απόλυτα προσηλωμένη στην ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη στο πλαίσιο 
της εθνικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή ωστόσο, πρέπει να τονίσει ότι η εφαρμογή από ιδιώτες 
ενός εθνικού νόμου που απορρέει από το δίκαιο της ΕΕ σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος 
πρέπει να αποτελεί μέλημα των αρμόδιων εθνικών αρχών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν 
μπορεί να παρέμβει υπό τις συνθήκες αυτές.

Τέλος, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη απάντησή της, η Επιτροπή δεν διακρίνει από τις 
πληροφορίες που έδωσαν οι αναφέροντες κάποια ένδειξη δραστηριοτήτων καρτέλ κατά την 
έννοια της Συνθήκης εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ιταλία. Δεδομένου ότι τα 
προαναφερθέντα περιστατικά λαμβάνουν χώρα στην Ιταλία, η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού 
είναι η πλέον αρμόδια για τη διερεύνηση των αιτιάσεων αυτών.

5. (Αναθ. II) Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Για τις αναφορές 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 και 1106/2011

Εν συνεχεία της προηγούμενης απάντησής της και των σχολίων που διατυπώθηκαν κατά τη 
συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών στις 12 Ιουλίου 2012, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να 
επιστήσει την προσοχή στα εξής.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση τις στατιστικές που διατίθενται στο κοινό και αφορούν 
όλες τις επαρχίες στην Ιταλία σχετικά με τον αριθμό των αποζημιώσεων, το ποσό των 
αποζημιώσεων και το ποσό των ασφαλίστρων, όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της 
ιταλικής αρχής ασφαλιστικής εποπτείας, ISVAP. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στους 
κατοίκους της Ιταλίας να κατανοούν καλύτερα τις βάσεις της διαφοροποίησης του κινδύνου, 
η οποία θα μπορούσε να εξηγήσει αντικειμενικά τις περιφερειακές διαφορές στα υποχρεωτικά 
ασφάλιστρα μηχανοκίνητων οχημάτων.  

Το άρθρο 20, στοιχείο δ του κανονισμού 267/2010 σχετικά με την απαλλαγή κατά κατηγορία 
στον τομέα των ασφαλίσεων προβλέπει ότι η απαλλαγή οφείλεται σε κοινές συλλογές, 
κοινούς πίνακες και κοινές μελέτες, ισχύει εάν αυτά διατίθενται υπό εύλογους, οικονομικά 
προσιτούς και αμερόληπτους όρους σε κάθε ασφαλιστική επιχείρηση που ζητάει αντίγραφό 
τους, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δεν δραστηριοποιούνται 
στη γεωγραφική περιοχή ή στην αγορά προϊόντων, στις οποίες αναφέρονται οι εν λόγω 
συλλογές, πίνακες ή τα αποτελέσματα των εν λόγω μελετών. Στην επίμαχη υπόθεση φαίνεται 
ότι οι πίνακες αυτοί διατίθενται στην ιστοσελίδα της ISVAP, πράγμα που αυξάνει τη 
διαφάνεια όσον αφορά τις κοινές συλλογές και τους κοινούς πίνακες βάσει των οποίων 
ορίζονται τα ασφάλιστρα.

Επιπλέον, η Επιτροπή ως θεματοφύλακας της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ είναι απόλυτα 
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προσηλωμένη στην ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
εθνικής νομοθεσίας. Ωστόσο, οι εποπτικές αρμοδιότητες της ISVAP δεν φαίνεται να είναι 
ασύμβατες με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλιση, όπως ισχυρίζονται οι 
αναφέροντες στην εν λόγω συνεδρίαση της Επιτροπής.  

Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι τα ζητήματα που θίγονται στις αναφορές δε 
φαίνεται να είναι ασύμβατα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλιση και τον 
ανταγωνισμό. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα γεγονότα που περιγράφονται περιορίζονται στην 
εθνική αγορά της Ιταλίας, η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού ή η αρχή ασφαλιστικής εποπτείας 
ISVAP είναι οι  αρμόδιες αρχές για να διερευνήσουν τυχόν ισχυρισμούς αυτού του είδους σε 
περίπτωση που αφορούν ζητήματα ανταγωνισμού.


