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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0799/2011, imressqa minn Giuseppe Sorrentino, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar diskriminazzjoni rigward il-primjums tal-assigurazzjoni tal-
karozzi għar-residenti tar-reġjun ta’ Campania

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-fatt li r-residenti ta’ Campania qed jiġu ċċarġjati primjums tal-
assigurazzjoni tal-karozzi ferm ogħla minn dawk iċċarġjati liċ-ċittadini Taljani residenti 
f’reġjuni oħra. Barra minn hekk, din id-diskriminazzjoni rigward il-primjums qed tiġi 
applikata b'mod ġenerali purament abbażi tar-residenza.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-16 ta' Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta' Diċembru 2011

Il-Kummissjoni tixtieq tiċċara li l-liġi tal-UE tippermetti lill-assiguraturi li joffru 
assigurazzjoni li tkopri riskji awtomobilistiċi fl-Italja li jidvrenzjaw fost id-detenturi ta’ 
assigurazzjoni billi jużaw fatturi ta’ riskju oġġettivi sabiex jikkalkolaw il-primjums tal-
assigurazzjoni. Dan jista’ jinkludi l-post ta’ residenza peress li n-numru ta’ inċidenti u ta’ 
proporzjonijiet ta’ talbiet jkun oġġettivament u statistikament aktar għoli f’xi reġjuni milli 
f’oħrajn. Din mhijiex diskriminazzjoni bbażata fuq ir-residenza skont it-tifsira tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tixtieq tinnota ukoll li t-Tielet Direttiva 
dwar Assigurazzjoni mhux tal-Ħajja1 lliberalizzat is-swieq tal-assigurazzjoni tal-vetturi. Dan 

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 92/49/KEE tat-18 ta’ Ġunju 1992, dwar il-koordinament ta’ liġijiet, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi marbutin mal-assigurazzjoni diretta apparti assigurazzjoni fuq il-ħajja u li 



PE478.698v03-00 2/4 CM\920487MT.doc

MT

wassal għal primjums orħos u għażla akbar ta’ prodotti u servizzi għall-konsumaturi. Numru 
kbir ta’ assiguraturi tal-vetturi bbażati fl-Italja u fi Stati Membri oħrajn joffru s-servizzi 
tagħhom fl-Italja għall-benefiċċju tal-konsumaturi Taljani. F’dan ir-rigward il-Kummissjoni 
tixtieq tirreferi għall-Istudju tas-Suq bl-Imnut tal-Assigurazzjoni, ippubblikat fil-bidu tal-2011 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf). Barra minn 
hekk, soġġett għall-prinċipju ġenerali ta’ libertà kuntrattwali, il-konsumaturi Taljani, jistgħu 
jiksbu polza ta’ assigurazzjoni tal-vetturi ma’ assiguratur ibbażat fi Stat Membru ieħor u li hu 
awtorizzat li jipprovdi servizzi fis-suq Taljan. Dan jista’ jwassal għal benefiċċji bħal primjum 
ta’ assigurazzjoni orħos u kundizzjonijiet ta’ assigurazzjoni mtejba.

Problemi potenzjali marbutin mal-prattiki allegati fis-suq Taljan għandhom jiġu indirizzati 
lill-awtorità nazzjonali kompetenti, jiġifieri lis-superviżur tal-assigurazzjoni fl-Italja, l-
ISVAP.
  
Konklużjonijiet

Assiguraturi li joffru polza ta’ assigurazzjoni li tkopri riskji awtomobilistiċi fl-Italja 
għandhom id-dritt li jiddivrenzjaw fost id-detenturi tal-assigurazzjoni billi jużaw numru ta’ 
fatturi ta’ riskju oġġettivi. Dawn jistgħu jinkludu l-post ta’ residenza tad-detentur tal-
assigurazzjoni, u dan ma jikkostitwix diskriminazzjoni skont it-tifsira tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Problemi potenzjali marbutin mal-prattiki allegati fis suq 
Taljan għandhom jiġu indirizzati lill-awtorità nazzjonali kompetenti, jiġifieri lis-superviżur 
tal-assigurazzjoni fl-Italja, l-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. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

għall-petizzjonijiet 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 and 1106/2011

Wara r-risposta preċedenti u l-kummenti li saru matul l-laqgħa tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 
fl-20 ta’ Diċembru 2011, il-Kummissjoni tixtieq iżżid dan li ġej.

Il-Kummissjoni ma tafx jekk l-assiguraturi li joffru poloz ta’ assigurazzjonijiet fuq riskji 
awtomobilistiċi fl-Italja jagħmlux profitt akbar fin-naħa t’isfel tal-Italja, meta mqabbel ma’ 
naħat oħra tal-pajjiż. Il-Kummissjoni mhijiex konxja dwar il-fatturi ta’ riskju li l-assiguraturi 
msemmija jieħdu in kunsiderazzjoni. Il-kontrollur tal-assigurazzjoni Taljan ISVAP jkun 
f’pożizzjoni aħjar sabiex jipprovdi din l-informazzjoni.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni, bħala l-gwardjan tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
                                                                                                                                                  
temenda d-Direttivi 73/239/KEE u 88/357/KEE, ĠU L 228, 11.8.1992.
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Unjoni Ewropea, għandha impenn sħiħ li tassigura li l-liġi tal-Unjoni Ewropea tiġi 
implimentata kif suppost fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri.  Madankollu, il-
Kummissjoni għandha tenfasizza li l-applikazzjoni tal-partijiet privati ta’ liġi nazzjonali li ġiet 
minn liġi tal-UE fi Stat Membru partikolari teħtieġ li tkun infurzata mill-awtoritajiet 
nazzjonali kkonċernati. Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma tistax tieħu passi f’sitwazzjoni bħal 
din.

Fl-aħħar nett, kif imsemmi fir-risposta preċedenti tagħha, mill-informazzjoni pprovduta mill-
petizzjonanti, il-Kummissjoni ma tara l-ebda evidenza ta’ attivitajiet ta’ kollużjoni fis-sens 
tat-Trattat dwar assiguraturi ta’ vetturi fl-Italja. Billi l-avvenimenti msemmija jseħħu fis-suq 
Taljan tal-assigurazzjoni tal-vetturi, l-awtorità Taljana għall-kompetizzjoni tkun f’pożizzjoni 
aħjar li tinvestiga kwalunkwe allegazzjoni ta' dan it-tip.

5. (REV II) Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012.

Għall-petizzjonijiet 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 u 1106/2011

Bħala segwitu tat-tweġibiet preċedenti tagħha u l-kummenti li saru matul il-laqgħa tal-
Kumitat għall-Petizzjonijiet fit-12 ta' Lulju 2012, il-Kummissjoni tixtieq iżżid li ġej:
Il-Kummissjoni tieħu nota tal-statistika pubblika disponibbli dwar il-provinċji kollha fl-Italja
dwar in-numru ta' talbiet, l-ammont tat-talbiet u l-ammont tal-primjums, kif ippubblikati fil-
websajt tas-superviżur tal-assigurazzjoni fl-Italja, l-ISVAP. Din l-informazzjoni tippermetti
residenti fl-Italja jiksbu fehim aħjar tal-bażijiet ta' divrenzjar tar-riskju, li jista' oġġettivament
jispjega d-differenzi reġjonali fil-primjums ta' assigurazzjoni obbligatorja tal-vetturi.  

L-Artikolu 2(d) tar-Regolament għall-Eżenzjoni ta’ Kategorija tal-Assigurazzjoni 267/2010
jipprevedi li l-eżenzjoni mogħtija lil kumpilazzjonijiet konġunti, tabelli u studji tapplika jekk 
dawn ikunu disponibbli b'termini raġonevoli, aċċessibbli u mhux diskriminatorji, għal 
kwalunkwe impriża ta' assigurazzjoni li titlob kopja minnhom, inklużi impriżi tal-
assigurazzjoni li mhumiex attivi fis-suq ġeografiku jew tal-prodott li għalihom dawk il-
kumpilazzjonijiet, tabelli jew riżultati ta' studju jirreferu. Fil-każ in kwistjoni, jidher li tali 
tabelli huma disponibbli fuq il-websajt ISVAP, li jżid it-trasparenza fir-rigward tal-
kumpilazzjonijiet konġunti u t-tabelli fuq il-bażi ta 'liema primjums ta' assigurazzjoni huma 
stabbiliti.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni, bħala gwardjana tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, hija impenjata b'mod sħiħ biex tiżgura li l-liġi tal-UE tkun implimentata 
sewwa fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri. Madankollu, is-setgħat superviżorji
ISVAP ma jidhrux kompatibbli mal-leġiżlazzjoni tal-assigurazzjoni relevanti tal-UE, kif 
allegat mill-petizzjonanti fl-imsemmija laqgħa tal-Kumitat.

Fl-aħħarnett, il-Kummissjoni tixtieq tenfasizza li l-kwistjonijiet imqajma fil-petizzjonijiet ma 
jidhrux inkompatibbli mal-assigurazzjoni tal-UE relevanti u leġiżlazzjoni tal-kompetizzjoni.
Barra minn hekk, peress li l-avvenimenti deskritti huma limitati għas-suq Taljan nazzjonali, l-
Awtorità tal-Kompetizzjoni Taljana jew il-kontrollur tal-assigurazzjoni ISVAP ikun
f'pożizzjoni tajba li jinvestiga tali allegazzjonijiet, jekk kien hemm xi kwistjonijiet ta' 
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kompetizzjoni involuti.


