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Komisja Petycji

27.11.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0799/2011, którą złożył G. S. (Włochy), w sprawie dyskryminacji 
w związku ze składkami na ubezpieczenie pojazdów silnikowych płaconymi 
przez mieszkańców Kampanii 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że mieszkańców Kampanii obciąża się znacznie wyższymi 
składkami na ubezpieczenie pojazdów silnikowych niż pozostałych obywateli z innych 
regionów Włoch. Ta powszechna dyskryminacja dotyczy ponadto wyłącznie miejsce 
zamieszkania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 grudnia 2011 r.

Komisja pragnie wyjaśnić, że prawo UE pozwala ubezpieczycielom oferującym 
ubezpieczenia komunikacyjne OC we Włoszech na rozróżnienie pomiędzy właścicielami 
polisy poprzez zastosowanie szeregu obiektywnych czynników ryzyka, w celu obliczenia 
wysokości składek ubezpieczenia. Miejsce zamieszkania może być jednym z tych czynników, 
ponieważ liczba wypadków oraz współczynnik roszczeń jest w pewnych regionach 
obiektywnie i statystycznie wyższy niż w innych. Nie jest to dyskryminacja ze względu na 
miejsce zamieszkania w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komisja 
pragnie również podkreślić, że na mocy trzeciej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń innych niż 
ubezpieczenia na życie1 dokonano liberalizacji rynków ubezpieczeń komunikacyjnych. 
                                               
1 Dyrektywa Rady 92/49/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, 
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Doprowadziło to do obniżenia wysokości składek oraz zapewnienia konsumentom większego 
wyboru produktów i usług. Duża liczba przedsiębiorstw zajmujących się ubezpieczeniami 
komunikacyjnymi z siedzibą we Włoszech i w innych państwach członkowskich oferuje 
swoje usługi we Włoszech z korzyścią dla konsumentów włoskich. W tym kontekście 
Komisja powołuje się na badanie rynku ubezpieczeń indywidualnych, opublikowane na 
początku 2011 r. 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf). Ponadto 
zgodnie z ogólną zasadą swobody zawierania umów konsumenci włoscy mogą nabywać 
ubezpieczenia komunikacyjne od ubezpieczycieli z innych państw członkowskich, którzy są 
upoważnieni do świadczenia usług na rynku włoskim. Może to przynieść takie korzyści, jak 
obniżenie wysokości składek i lepsze warunki ubezpieczenia.

Potencjalne problemy wynikające z rzekomych praktyk na rynku włoskim należy zgłaszać do 
właściwego organu krajowego, tj. do włoskiego organu nadzoru ubezpieczeniowego ISVAP.

Podsumowanie

Przedsiębiorstwa oferujące ubezpieczenia komunikacyjne OC we Włoszech mogą
wprowadzać rozróżnienie pomiędzy właścicielami polis poprzez zastosowanie szeregu 
obiektywnych czynników ryzyka. Miejsce zamieszkania może być jednym z tych czynników 
i nie stanowi dyskryminacji w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Potencjalne problemy wynikające z rzekomych praktyk na rynku włoskim należy zgłaszać do 
właściwego organu krajowego, tj. do włoskiego organu nadzoru ubezpieczeniowego 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. Odpowiedź Komisji (REV), otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

dotycząca petycji 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 oraz 1106/2011

W nawiązaniu do poprzedniej odpowiedzi oraz uwag poczynionych podczas posiedzenia 
Komisji Petycji w dniu 20 grudnia 2011 r., Komisja pragnie dodać przedstawione poniżej 
fakty.

Komisja nie posiada informacji, czy ubezpieczyciele oferujący ubezpieczenia komunikacyjne 
OC we Włoszech osiągają większe zyski w południowej części Włoch niż w innych częściach 
kraju. Komisja nie posiada również informacji na temat czynników ryzyka, które tacy 
ubezpieczyciele uwzględniają. Włoski organ nadzoru ubezpieczeniowego ISVAP jest 
większej mierze uprawniony do przedstawienia tego rodzaju informacji.
                                                                                                                                                  
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na 
życie, zmieniająca dyrektywy 73/239/EWG i 88/357/EWG, Dz. U. L 228 z 11.8.1992.
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Ponadto Komisja, jako strażnik Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest w pełni 
zobowiązana do zapewnienia właściwego wdrażania prawa UE do ustawodawstwa krajowego 
państw członkowskich. Komisja podkreśla jednak, że egzekwowanie stosowania krajowych 
przepisów wynikających z prawa UE w danym państwie członkowskim przez podmioty 
prywatne należy do odpowiednich władz krajowych. Dlatego też Komisja nie może podjąć 
działań w takiej sytuacji.

Wreszcie, jak stwierdzono w poprzedniej odpowiedzi, na podstawie informacji dostarczonych 
przez składających petycję Komisja nie widzi żadnych dowodów działalności kartelowej w 
rozumieniu traktatu dotyczącej ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia komunikacyjne we 
Włoszech. Z uwagi na fakt, że opisywana sytuacja ma miejsce na włoskim rynku ubezpieczeń 
komunikacyjnych, włoski organ ds. konkurencji będzie właściwszą instytucją do zbadania 
wszelkich tego typu zarzutów.

5. Odpowiedź Komisji (REV II), otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

dotycząca petycji 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 oraz 1106/2011

Po wcześniejszych odpowiedziach oraz uwagach zgłoszonych podczas posiedzenia w Komisji 
Petycji w dniu 12 lipca 2012 r., Komisja Europejska pragnie dodać poniższe informacje.

Komisja przyjmuje do wiadomości ogólnodostępne statystyki dla wszystkich prowincji we 
Włoszech odnoszące się do liczby roszczeń, ich kwot, a także kwot składek 
ubezpieczeniowych, które są publikowane na stronie internetowej włoskiego organu nadzoru 
ubezpieczeniowego ISVAP. Informacje takie pozwalają mieszkańcom Włoch lepiej 
zrozumieć podstawy zróżnicowania ryzyka, które mogłyby obiektywnie wyjaśnić regionalne 
różnice wysokości składek obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Artykuł 2 lit. d) rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze ubezpieczeń nr 
267/2010 stanowi, że zwolnienie przyznane w odniesieniu do wspólnych zestawień, tabel i 
badań ma zastosowanie, jeżeli zostały one udostępnione na rozsądnych, przystępnych i 
niedyskryminacyjnych warunkach każdemu przedsiębiorstwu ubezpieczeniowemu, które 
zażąda ich egzemplarza, w tym przedsiębiorstwom ubezpieczeniowym, które nie działają 
aktywnie na rynku geograficznym lub rynku produktów, do którego odnoszą się te 
zestawienia, tabele lub wyniki badań. W omawianym przypadku wydaje się, że tabele takie są 
dostępne na stronie internetowej ISVAP, co podnosi przejrzystość wspólnych zestawień i 
tabel, na podstawie których ustalono stawki ubezpieczeń.

Ponadto Komisja, jako strażnik Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest w pełni 
zobowiązana do zapewnienia właściwego wdrażania prawa unijnego do ustawodawstwa 
krajowego państw członkowskich. Jednakże uprawnienia nadzorcze ISVAP nie wydają się 
być niezgodne z odnośnym unijnym prawodawstwem ubezpieczeniowym, co utrzymywali 
autorzy petycji podczas wspomnianego posiedzenia Komisji Petycji.

Wreszcie Komisja pragnie podkreślić, że kwestie poruszone w petycjach nie wydają się być 
niezgodne z odnośnym unijnym prawodawstwem ubezpieczeniowym i prawodawstwem 
dotyczącym konkurencji. Ponadto z uwagi na fakt, że opisywana sytuacja ogranicza się do 
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krajowego rynku włoskiego, to włoski organ ds. konkurencji lub organ nadzoru ubezpieczeń 
ISVAB będą instytucjami właściwymi do zbadania wszelkich tego typu zarzutów, jeśli 
dotyczą one jakichkolwiek kwestii związanych z konkurencją.


