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alkalmazott hátrányos megkülönböztetésről 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a Campania régióban élők esetében alkalmazott gépjármű-
felelősségbiztosítási díjtételek sokkal magasabbak, mint a más régiókban élő olasz 
állampolgárok esetében alkalmazottak. Ezt a széleskörű hátrányos megkülönböztetést 
ezenfelül kizárólag a tartózkodási hely alapján alkalmazzák. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 16. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 19.

A Bizottság egyértelművé kívánja tenni, hogy az uniós jogszabályok lehetőséget adnak az 
Olaszországban gépjármű-felelősségbiztosítási termékeket kínáló biztosítók számára arra, 
hogy a biztosítási díjak kiszámításakor – több objektív kockázati tényező alapján –
különbségeket tegyenek e biztosítási termékek jogosultjai között. Ilyen különbségtételre a 
tartózkodási hely alapján is sor kerülhet, mivel objektív és statisztikai módon kimutatható, 
hogy a balesetek száma és a kárigények aránya egyes régiókban magasabb, mint másutt. Ez 
nem meríti ki – az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében – a tartózkodási 
hely szerinti hátrányos megkülönböztetés fogalmát. A Bizottság hangsúlyozni kívánja 
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továbbá, hogy az életbiztosítás körén kívül eső biztosításokról szóló harmadik irányelv1

liberalizálta a gépjármű-felelősségbiztosítási piacokat. Ennek köszönhetően a díjtételek 
csökkentek, és a fogyasztók a termékek és szolgáltatások szélesebb skálájából válogathatnak. 
Rendkívül sok – Olaszországban és más tagállamokban székhellyel rendelkező – biztosító 
kínál Olaszországban gépjármű-felelősségbiztosítási termékeket az olasz fogyasztók számára 
kedvező feltételek mellett. A Bizottság e tekintetben felhívja a figyelmet a lakossági 
biztosítási piacról szóló, 2011. elején közzétett tanulmányra: 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf). Az olasz 
fogyasztók ezenkívül – a szerződéskötés szabadságának általános elve alapján – valamely más 
tagállamban székhellyel rendelkező, az olasz piacon szolgáltatások nyújtására jogosult 
biztosítótól is vásárolhatnak gépjármű-felelősségbiztosítási termékeket. Ez különböző 
előnyökkel – például alacsonyabb díjtételekkel és jobb szerződéses feltételekkel – járhat. 

Az olasz piacon folytatott állítólagos gyakorlattal kapcsolatos esetleges problémákkal az 
illetékes nemzeti hatósághoz, azaz az olasz biztosítási felügyelethez (ISVAP) kell fordulni.
  
Következtetések

Az Olaszországban gépjármű-felelősségbiztosítási termékeket kínáló biztosítók jogában áll, 
hogy több objektív kockázati tényező alapján különbségeket tegyenek e biztosítási termékek 
jogosultjai között. Ilyen különbségtétel történhet a biztosítási termék jogosultjának 
tartózkodási helye alapján is, és nem meríti ki – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
értelmében – a tartózkodási hely szerinti hátrányos megkülönböztetés fogalmát. Az olasz 
piacon folytatott állítólagos gyakorlattal kapcsolatos esetleges problémákkal az illetékes 
nemzeti hatósághoz, azaz az olasz biztosítási felügyelethez (ISVAP) kell fordulni.

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. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. május 30.

(az 1331/2010., az 1621/2010., a 0799/2011., az 1105/2011. és az 1106/2011. számú 
petíciókra vonatkozóan)

Előző válasza és a Petíciós Bizottság 2011. december 20-i ülésén elhangzott észrevételek 
nyomán a Bizottság a következőket szeretné hozzáfűzni az eddigiekhez:

A Bizottságnak nincs tudomása arról, hogy gépkocsi-felelősségbiztosítási termékeket kínáló 
biztosítók Dél-Olaszországban az ország többi részéhez képest nagyobb haszonra tennének 

                                               
1 A Tanács 92/49/EGK irányelve (1992. június 18.) az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosításra 
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról és a 73/239/EGK irányelv, 
valamint a 88/357/EGK irányelv módosításáról, HL L 228., 1992.8.11.
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szert. A Bizottság az említett biztosítók által figyelembe vett kockázati tényezőkkel sincs 
tisztában. Ezeket az információkat az olaszországi biztosításfelügyelet (ISVAP) tudná 
megadni. 

Ezenkívül a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés őreként teljes mértékben 
elkötelezett amellett, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai tekintetében biztosítsa az uniós 
jogszabályok megfelelő végrehajtását. A Bizottság ugyanakkor hangsúlyozni kívánja, hogy az 
uniós jogból eredő nemzeti jogszabályok magánfelek általi alkalmazását az érintett nemzeti 
hatóságoknak kell kikényszeríteniük. Ezért a Bizottság hasonló helyzetekben nem léphet fel.

Végezetül – ahogyan az előző válaszban is említettük – a Bizottság a petíció benyújtói által 
továbbított információkból nem tud a gépjármű-biztosítók által folytatott, a Szerződés szerinti 
kartelltevékenységre következtetni. Mivel a leírt esetek az olaszországi gépjármű-biztosítások 
piacán fordulnak elő, az említett gyanúsítások kivizsgálására az olasz versenyhivatal a 
megfelelő illetékes szerv.

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2012. november 27.

(az 1331/2010., az 1621/2010., a 0799/2011., az 1105/2011. és az 1106/2011. számú 
petíciókra vonatkozóan)

Előző válaszai és a Petíciós Bizottság 2012. július 12-i ülésén elhangzott észrevételek nyomán 
a Bizottság a következőket szeretné hozzáfűzni az eddigiekhez:
A Bizottság említést tesz az olaszországi tartományokra vonatkozó, a kárigények számáról és 
összegéről, valamint a biztosítási díjak összegéről szóló és az olaszországi biztosításfelügyelet 
(ISVAP) honlapján nyilvánosan hozzáférhető statisztikákról. Ez az információ lehetővé teszi 
az olaszországi lakosok számára, hogy jobban megértsék a kockázatok közötti különbségtétel 
alapjait, amelyek objektív módon magyarázatot adnának a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítási díjtételekkel kapcsolatos regionális különbségekre.  

A 267/2010. számú biztosítási csoportmentességi rendelet 2. cikkének (d) bekezdése 
értelmében a közös összesítésekre, táblázatokra és felmérésekre vonatkozó mentesség abban 
az esetben alkalmazható, ha azok méltányos, megfizethető és megkülönböztetésmentes 
feltételekkel hozzáférhetőek minden, egy példányukat igénylő biztosító számára, ideértve 
azokat a biztosítókat is, amelyek nem tevékenykednek azon a földrajzi vagy termékpiacon, 
amelyre az összesítések, a táblázatok vagy a felmérések eredményei vonatkoznak. Jelen 
esetben úgy tűnik, hogy ezek a táblázatok elérhetőek az ISVAP honlapján, amely fokozza 
azon közös összesítések és táblázatok átláthatóságát, amelyek alapján felállítják a biztosítási 
díjtételeket.

Ezenkívül a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés őreként teljes mértékben 
elkötelezett amellett, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai tekintetében biztosítsa az uniós 
jogszabályok megfelelő végrehajtását. Az említett bizottsági ülésen a petíció benyújtói 
azonban azt állították, hogy az ISVAP felügyeleti hatáskörei nem tűnnek 
összeegyeztethetetlennek a vonatkozó uniós biztosítási jogszabályokkal. 

Végezetül a Bizottság szeretné kihangsúlyozni, hogy a petíciókban felvetett kérdések nem 
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tűnnek összeegyeztethetetlennek a vonatkozó uniós biztosítási és versenypolitikai 
jogszabályokkal. Továbbá tekintettel arra, hogy a felvázolt történések az olasz nemzeti piacra 
korlátozódnak, ez esetben az olasz versenyhatóság vagy az ISVAP biztosításfelügyelet van a 
legkedvezőbb helyzetben ahhoz, hogy megvizsgálja az ilyen jellegű állításokat, amennyiben a 
probléma versenyjogi kérdéseket is felvet.


