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Ref.: Petiția nr. 1105/2011, adresată de Marco Fiorentino, de cetățenie italiană, privind 
armonizarea la nivel european a tarifelor asigurărilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită armonizarea la nivel european a tarifelor asigurărilor. În plus, acesta 
solicită ca fiecare cetățean al Uniunii Europene să poată avea posibilitatea să își asigure 
mașina la oricare dintre companiile de asigurări europene existente.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Comisia ar dori să clarifice faptul că primele de asigurare auto diferă de la un stat membru la 
altul din cauza unor factori obiectivi, cum ar fi costurile generale ale vieții, practicile 
naționale de despăgubire și comportamentul în trafic în statele membre. Prin urmare, legislația 
UE permite asiguratorilor care oferă polițe de asigurare de răspundere civilă auto în UE să 
facă diferența între deținătorii de polițe folosind astfel de factori de risc obiectivi pentru a 
calcula primele acestora. De asemenea, Comisia dorește să sublinieze faptul că liberalizarea 
piețelor de asigurări auto ca urmare a Directivei 92/49/CEE a Consiliului a micșorat primele 
și a lărgit gama de produse și servicii pentru consumatori. Comisia se referă în acest sens la 
Studiul privind piața asigurărilor pentru persoane fizice, care a fost publicat la începutul 
anului 2011 (http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf). 
Introducerea unor tarife comune ale asigurărilor în UE ar anula concurența dintre asiguratorii 
din UE de a le oferi cetățenilor asigurări de înaltă calitate la cel mai mic preț posibil. 
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În plus, legislația UE permite cetățenilor care își au reședința în UE să obțină o poliță de 
asigurare auto de la un asigurator dintr-un alt stat membru, ceea ce ar putea genera beneficii, 
cum ar fi prime de asigurare mai mici și condiții de asigurare mai bune. Acest lucru este 
posibil cu condiția ca asiguratorul în cauză să fie autorizat pe piața internă, să își ofere 
serviciile în țara respectivă și să fie dispus să încheie un contract cu clientul. 

Concluzii

Armonizarea tarifelor asigurărilor în UE ar elimina concurența de pe piața asigurărilor și, prin 
urmare, ar împiedica asiguratorii să ofere cetățenilor polițe de asigurare de înaltă calitate la 
prețul cel mai mic posibil. De asemenea, UE permite cetățenilor Uniunii să obțină o poliță de 
asigurare auto de la un asigurator dintr-un alt stat membru, cu condiția ca asiguratorul să fie 
autorizat în mod corespunzător și să își ofere serviciile în statul membru în cauză. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 mai 2012

pentru petițiile nr. 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 și 1106/2011 

Ca urmare a răspunsului său anterior și a comentariilor făcute în cursul reuniunii din 
20 decembrie 2011 a Comisiei pentru petiții, Comisia dorește să adauge următoarele.

Comisia nu deține informații cu privire la faptul că asiguratorii care oferă polițe de asigurare 
de răspundere civilă auto în Italia au un profit mai mare în zonele sudice ale Italiei decât în 
alte zone ale țării. Cu atât mai mult, Comisia nu cunoaște nici factorii de risc pe care îi iau în 
considerare asiguratorii respectivi. Autoritatea italiană de supraveghere a asigurărilor, ISVAP, 
este mai în măsură să ofere astfel de informații. 

În plus, Comisia, în calitate de gardian al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, 
are obligația de a se asigura de punerea corectă în aplicare a legislației UE în cadrul legislației 
naționale a statelor membre. Cu toate acestea, Comisia trebuie să sublinieze faptul că punerea 
în aplicare de către persoanele de drept privat a legislației naționale derivate din legislația UE 
într-un anumit stat membru trebuie să fie realizată de autoritățile naționale competente. Prin 
urmare, Comisia nu poate acționa într-o astfel de situație.

În cele din urmă, astfel cum a menționat și în răspunsul său anterior, din informațiile furnizate 
de petiționari Comisia nu poate identifica nicio dovadă a derulării de către asiguratorii auto 
din Italia a unor activități de tip cartel în sensul tratatului. Întrucât evenimentele descrise au 
loc pe piața italiană a asigurărilor auto, autoritatea italiană pentru concurență ar fi mai în 
măsură să investigheze aceste afirmații.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 27 noiembrie 2012

pentru petițiile nr. 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 și 1106/2011 

Ca urmare a răspunsurilor sale anterioare și a comentariilor făcute în cursul reuniunii din 12 
iulie 2012 a Comisiei pentru petiții, Comisia dorește să adauge următoarele:
Comisia ia act de statisticile accesibile publicului referitoare la toate provinciile din Italia cu 
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privire la numărul de cereri de despăgubire, valoarea cererilor de despăgubire și valoarea 
primelor, astfel cum sunt publicate pe site-ul autorității italiene de supraveghere a asigurărilor, 
ISVAP. Aceste informații permit rezidenților din Italia să își formeze o idee mai clară cu 
privire la bazele diferențierii riscurilor, ceea ce ar putea explica în mod obiectiv diferențele 
regionale în materie de prime de asigurare auto obligatorii.

Articolul 2 litera (d) din Regulamentul nr. 267/2010 de exceptare pe categorii în sectorul 
asigurărilor prevede că exceptarea prevăzută pentru compilațiile, tabelele și studiile comune 
se aplică dacă acestea sunt puse, în condiții rezonabile, abordabile, nediscriminatorii, la 
dispoziția oricărei întreprinderi de asigurare care solicită o copie a acestora, inclusiv a 
întreprinderilor de asigurare care nu sunt active pe piața geografică sau pe piața produsului la 
care se referă rezultatele acestor compilații, tabele sau studii. În acest caz, se pare că astfel de 
tabele sunt disponibile pe site-ul ISVAP, ceea ce sporește transparența în ceea ce privește 
compilațiile și tabelele comune pe baza cărora sunt stabilite primele de asigurare.

În plus, Comisia, în calitate de gardian al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, 
are obligația de a se asigura de punerea corectă în aplicare a legislației UE în cadrul legislației 
naționale a statelor membre. Cu toate acestea, competențele în materie de supraveghere ale 
ISVAP nu par să fie incompatibile cu legislația relevantă a UE în materie de asigurări, astfel 
cum au afirmat petiționarii în cadrul reuniunii comisiei menționate.

În cele din urmă, Comisia ar dori să sublinieze că aspectele semnalate în petiții nu par a fi 
incompatibile cu legislația relevantă a UE în materie de asigurări și concurență. Mai mult, dat 
fiind că evenimentele descrise se limitează la piața națională a Italiei, autoritatea italiană în 
domeniul concurenței sau autoritatea de supraveghere a asigurărilor, ISVAP, ar fi în măsură 
să investigheze aceste afirmații, dacă ar fi implicate probleme de concurență.


