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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0799/2011 dėl skirtingų transporto priemonių draudimo įmokų 
tarifų taikymo Kampanijos gyventojams, kurią pateikė Italijos pilietis G. S. 

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Kampanijos regiono gyventojams taikomi gerokai didesni 
variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo įmokų tarifai, palyginti su 
Italijos piliečiais, gyvenančiais kituose regionuose. Be to, toks plačiai paplitęs skirtingų 
draudimo įmokų tarifų taikymas grindžiamas tik gyvenamąja vieta.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 16 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 19 d.

„Komisija norėtų paaiškinti, kad Italijoje transporto priemonių draudimo liudijimus 
siūlantiems draudikams Europos Sąjungos teisės aktais leidžiama diferencijuoti draudėjus 
pagal tam tikrus objektyvius rizikos veiksnius draudimo įmokoms apskaičiuoti. Vienas iš šių 
veiksnių gali būti ir gyvenamoji vieta, nes tam tikruose regionuose avarijų skaičius ir skundų 
santykis gali objektyviai ir statistiškai būti didesnis nei kituose regionuose. Tai nėra 
diskriminacija dėl gyvenamosios vietos pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo. 
Komisija taip pat nori pažymėti, kad Trečiąja ne gyvybės draudimo direktyva1 buvo 
liberalizuota transporto priemonių draudimo rinka. Dėl to sumažėjo įmokos ir vartotojams 

                                               
1 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu 
draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, ir iš dalies keičianti direktyvas 73/239/EEB ir 88/357/EEB, OL L 228, 
1992 8 11.
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atsirado didesnis produktų ir paslaugų pasirinkimas. Italijos vartotojams savo paslaugas siūlo 
daug Italijoje ir kitose valstybėse narėse įsteigtų automobilių draudimo įmonių. Šiuo atžvilgiu 
Komisija norėtų paminėti Mažmeninės draudimo rinkos tyrimą, kuris buvo paskelbtas 
2011 m. pradžioje 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf). Be to, pagal 
bendrąjį laisvės sudaryti sutartis principą, Italijos vartotojai gali įsigyti automobilio draudimo 
liudijimą iš kitoje valstybėje narėje įsteigto draudiko, turinčio leidimą teikti savo paslaugas 
Italijos rinkoje. Taip galbūt galima pasinaudoti mažesnėmis draudimo įmokomis ir 
geresnėmis draudimo sąlygomis.

Dėl galimų problemų, susijusių su įtariama praktika Italijos rinkoje, reikėtų kreiptis į 
kompetentingą nacionalinės valdžios instituciją, pvz., Italijos privataus draudimo priežiūros 
instituciją (ISVAP).

Išvados

Draudikams, kurie siūlo transporto priemonių draudimo liudijimus Italijoje, leidžiama 
diferencijuoti draudėjus pagal tam tikrus objektyvius rizikos veiksnius. Vienas iš šių veiksnių 
gali būti ir draudėjo gyvenamoji vieta, ir tai nėra diskriminacija pagal Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo. Dėl galimų problemų, susijusių su įtariama praktika Italijos rinkoje, 
reikėtų kreiptis į kompetentingą nacionalinės valdžios instituciją, pvz., Italijos privataus 
draudimo priežiūros instituciją (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. (REV) Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

Dėl peticijų Nr. 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 ir 1106/2011.

Komisija, atsižvelgdama į savo ankstesnius atsakymus ir pastabas, išreikštas 2011 m. 
gruodžio 20 d. vykusio Peticijų komiteto posėdyje, norėtų pridurti šią informaciją:

Komisija nežino, ar draudikai, siūlantys variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės 
draudimą Italijoje, pietinėje Italijos dalyje gauna didesnį pelną palyginti su kitomis šalies 
dalimis. Komisija nėra informuota apie rizikos veiksnius, į kuriuos atsižvelgia minėti 
draudikai. Tokią informaciją galbūt galėtų pateikti Italijos draudimo priežiūros įstaiga ISVAP.

Be to, Komisija, kaip Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo sergėtoja, yra visapusiškai 
įsipareigojusi užtikrinti, kad ES teisė būtų tinkamai įgyvendinama valstybių narių teisės 
aktuose. Tačiau Komisija nori pabrėžti, kad susijusios nacionalinės institucijos turi užtikrinti, 
kad konkrečioje valstybėje narėje privačiojo sektoriaus subjektai taikytų nacionalinės teisės 
aktus, priimtus vadovaujantis ES teise. Todėl Komisija tokioje situacijoje negali imtis 
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veiksmų.

Be to, kaip nurodyta ankstesniame atsakyme, Komisija pagal peticijos pateikėjų pateiktą 
informaciją nemato jokio kartelio veiklos, kaip nurodyta Sutartyje, įrodymo, susijusio su 
Italijos automobilių draudimo įmonėmis. Kadangi minėti įvykiai vyksta Italijos variklinių 
transporto priemonių draudimo rinkoje, šiuos įtarimus geriau galėtų išnagrinėti Italijos 
konkurencijos tarnyba.

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

Dėl peticijų Nr. 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 ir 1106/2011.

Po to, kai Komisija pateikė savo atsakymą ir 2012 m. liepos 12 d. Peticijų komiteto posėdyje 
išsakė pastabas, ji dar norėtų pridurti šią informaciją:
Komisija susipažino su viešai prieinama statistika, susijusia su visomis Italijos provincijomis, 
skundų skaičiumi, išmokų ir įmokų dydžiais, kaip skelbiama Italijos draudimo priežiūros 
įstaigos ISVAP tinklalapyje. Ši informacija sudaro galimybę Italijos gyventojams geriau 
suprasti rizikos skirtumų pagrindą, pagal kurį būtų objektyviai paaiškinti privalomojo 
variklinių transporto priemonių draudimo įmokų regioniniai skirtumai.

Draudimo sektoriaus bendrosios išimties reglamento 267/2010 2 straipsnio d punkte 
numatyta, kad išimtis taikoma bendrų duomenų rinkinių, lentelių ir tyrimų atveju, jei jais 
suteikiama galimybė pasinaudoti pagrįstomis, prieinamomis ir nediskriminacinėmis 
sąlygomis bet kokiai draudimo įmonei, kuri prašo jų kopijos, taip pat draudimo įmonėms, 
kurios nevykdo veiklos geografinėje ar produkto, su kuriuos susiję tie duomenų rinkiniai, 
lentelės ir tyrimai, rinkoje. Šiuo nagrinėjamu atveju atrodo, kad tokios lentelės pateikiamos 
Italijos draudimo priežiūros įstaigos ISVAP tinklalapyje, taigi taip padidinamas skaidrumas, 
susijęs su bendrų duomenų rinkiniais ir lentelėmis, kurių pagrindų nustatomos draudimo 
įmokos.

Be to, Komisija, kaip Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo sergėtoja, yra visapusiškai 
įsipareigojusi užtikrinti, kad ES teisė būtų tinkamai įgyvendinama valstybių narių teisės 
aktuose. Taigi neatrodo, kad Italijos draudimo priežiūros įstaigos ISVAP priežiūros 
įgaliojimai būtų nesuderinami su atitinkamais ES teisės aktais draudimo srityje, kaip teigė 
peticijos pateikėjas minėto komiteto posėdyje.

Pagaliau Komisija taip pat norėtų pažymėti, kad peticijose iškelti klausimai neatrodo 
nesuderinami su atitinkamais ES teisės aktais draudimo ir kompetencijos srityse. Be to, 
atsižvelgiant į tai, kad aprašyti veiksmai vyksta tik nacionalinėje Italijos rinkoje, Italijos 
konkurencijos institucija ar Italijos draudimo priežiūros įstaiga ISVAP yra tinkamesnės 
institucijos, galinčios nagrinėti tokius įtarimus, jeigu jie būtų susiję su konkurencijos 
klausimais.


