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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy egységesítsék a biztosítási tarifákat az Európai Unióban. 
Továbbá azt is kéri, hogy az Európai Unió valamennyi polgára szabadon dönthessen arról, 
hogy melyik európai biztosítótársaságnál kívánja megkötni gépjármű-biztosítását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A Bizottság tisztázni kívánja, hogy a gépjármű-biztosítási díjak tagállamonként eltérőek olyan 
objektív tényezők miatt, mint például az általános létfenntartási költségek, a nemzeti 
kártérítési gyakorlatok és a tagállamokban tapasztalható közlekedési magatartás. Ezért az 
uniós jog lehetővé teszi az uniós gépjármű-felelősségbiztosítást kínáló biztosítók számára a 
biztosítottak közötti különbségtételt oly módon, hogy ilyen objektív kockázati tényezőket 
vesznek alapul a biztosítási díjak kiszámításához. A Bizottság továbbá rá szeretne mutatni 
arra, hogy a gépjármű-biztosítási piacoknak a 92/49/EGK tanácsi irányelv eredményeként 
bekövetkezett liberalizációja csökkentette a díjakat, a fogyasztók számára pedig növelte a 
termékek és szolgáltatások kínálatát. 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). 
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Az EU-szerte érvényes közös biztosítási díjszabások bevezetése megszüntetné az uniós 
biztosítók között annak érdekében folytatott versengést, hogy a polgárok számára kiváló 
minőségű biztosítási terméket kínáljanak a lehető legalacsonyabb áron. 

Az uniós jog továbbá lehetőséget biztosít az Unióban lakóhellyel rendelkező polgárok 
számára, hogy egy másik tagállamban letelepedett biztosítónál kössenek gépjármű-biztosítást, 
ami bizonyos előnyökkel, így például alacsonyabb biztosítási díjjal és jobb biztosítási 
feltételekkel járhat. Ez abban az esetben lehetséges, ha az érintett biztosító működése 
engedélyezett a belső piacon, szolgáltatásait a kérdéses országban is kínálja, valamint 
hajlandó szerződéses viszonyra lépni az ügyféllel. 

Következtetések

Az egységes biztosítási díjszabások uniós bevezetése megszüntetné a versenyt a biztosítási 
piacon, ezáltal pedig hátráltatná a biztosítókat abban, hogy a polgárok számára kiváló 
minőségű biztosítást kínáljanak a lehető legalacsonyabb áron. Az EU azt is lehetővé teszi az 
uniós polgárok számára, hogy egy másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosítónál 
kössenek gépjármű-biztosítást, amennyiben a biztosító rendelkezik a megfelelő 
engedélyekkel, és szolgáltatásai az érintett tagállamban is elérhetők. 

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

1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011, 1106/2011 számú petíciók 

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-biztosításokat kínáló biztosítók Dél-
Olaszországban az ország többi részéhez képest nagyobb haszonra tennének szert. A 
Bizottságnak az említett biztosítók által figyelembe vett kockázati tényezőkről sincs 
tudomása. 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. Egyidejűleg a Bizottság 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.

1331/2010., 1621/2010., 0799/2011., 1105/2011. és 1106/2011. számú petíciók 
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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 
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.


