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Udvalget for Andragender

27.11.2012

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1331/2010 af Fausto Benzone, italiensk statsborger, om 
forskellen i præmier for motorkøretøjsforsikringer

Andragende 1621/2010 af F.F., italiensk statsborger, om de høje priser for 
bilforsikringer

Andragende 1106/2011 af Pietro Avino, italiensk statsborger, for "Onlus 
Orgoglio Meridionale" om forskelle i priserne for bilforsikringer i forskellige 
områder af Italien

1. Sammendrag af andragende 1331/2010

Andrageren understreger, at prisen for den lovpligtige ansvarsforsikring for motorkøretøjer er 
betydelig højere i nogle regioner af Italien end i andre.

Sammendrag af andragende 1621/2010

Andrageren understreger, at prisen for den lovpligtige ansvarsforsikring for motorkøretøjer er 
meget høj.

Sammendrag af andragende 1106/2011

Andrageren gør opmærksom på de store forskelle i de priser, som borgerne i forskellige dele 
af Italien betaler for deres bilforsikringer. Disse forskelle kan ikke kun begrundes med 
borgernes bopæl og er udtryk for forskelsbehandling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

1331/2010: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. februar 
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2011).
1621/2010: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. april 

2011).
1106/2011: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. februar 

2012).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar på 1331/2010 og 1621/2010, modtaget den 6. september 2011

"Andragendet

Andragerne hævder, at der er regionale forskelle i præmierne for bilforsikringer i Italien, og at 
dette udgør diskrimination mellem borgere i forskellige dele af Italien. De hævder også, at 
bilforsikringsselskaber i Italien er indblandet i kartelaktiviteter.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen vil gerne præcisere, at forsikringsselskaber, som tilbyder 
bilansvarsforsikringer i Italien, har lov til at differentiere mellem forsikringstagerne ved at 
anvende en række objektive risikofaktorer, såsom førerens erfaring, bopæl og antal skader, til 
at beregne forsikringspræmier, hvilket er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, eftersom 
det ikke fører til diskrimination set fra EU-lovgivningens synspunkt. Desuden vil 
Kommissionen gerne påpege, at Rådets direktiv 92/49/EØF om samordning af love og 
administrative bestemmelser vedrørende direkte forsikringsvirksomhed bortset fra 
livsforsikring og om ændring af direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF1 har liberaliseret 
markederne for bilforsikringer, hvilket har ført til lavere præmier og et større udvalg af 
produkter og tjenesteydelser for kunderne. Kommissionen henviser i denne forbindelse til 
undersøgelsen af forsikringsmarkedet 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf).

Ifølge EU's konkurrenceregler er alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for 
sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, der kan påvirke 
handelen mellem medlemsstater, og som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller 
fordreje konkurrencen inden for det indre marked, forbudt (artikel 101 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)). Desuden er en virksomheds misbrug af en 
dominerende stilling på det indre marked eller en væsentlig del heraf forbudt, i den 
udstrækning samhandelen mellem medlemsstater herved kan påvirkes (artikel 102 i TEUF).
På baggrund af de oplysninger, andragerne har indsendt, er der imidlertid hverken bevis for en 
konkurrenceforvridende aftale, beslutning eller praksis eller tegn på, at der eksisterer en 
dominerende stilling eller adfærd, som kunne udgøre misbrug i henhold til traktatens artikel 
102. Da de beskrevne forhold er begrænset til det nationale italienske marked, ville de 
italienske konkurrencemyndigheder desuden have gode forudsætninger for at undersøge 
sådanne beskyldninger, hvis der var konkurrencespørgsmål involveret.

Konklusioner

                                               
1 EFT L 228 af 11.8.1992.



CM\920490DA.doc 3/4 PE472.131v03-00

DA

Forsikringsselskaber, som tilbyder bilansvarsforsikringer i Italien, har ret til at differentiere 
blandt forsikringstagerne på baggrund af en række objektive risikofaktorer, hvilket ikke udgør 
diskrimination i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Der er 
heller ikke bevis for kartelaktiviteter blandt bilforsikringsselskaber i Italien."

4. Kommissionens svar (REV.) på 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 og 
1106/2011, modtaget den 30. maj 2012

"Som opfølgning på Kommissionens tidligere svar og kommentarerne fra mødet i Udvalget 
for Andragender den 20. december 2011 vil Kommissionen gerne tilføje nedenstående.

Kommissionen har intet kendskab til, hvorvidt forsikringsselskaber, som tilbyder 
bilansvarsforsikringer i Italien, har større fortjeneste i de sydlige dele af Italien sammenlignet 
med andre dele af landet. Kommissionen er heller ikke bekendt med, hvilke risikofaktorer de 
pågældende forsikringsselskaber medtager i deres beregninger. Den italienske 
forsikringstilsynsmyndighed (ISVAP) ville have bedre forudsætninger for at oplyse om 
sådanne forhold.

Desuden er Kommissionen som vogter af traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde fuldt ud forpligtet til at sikre, at EU-lovgivningen gennemføres korrekt i 
medlemsstaternes nationale lovgivning. Kommissionen må imidlertid understrege, at private 
parters anvendelse af national lovgivning afledt af EU-lovgivningen i en given medlemsstat 
skal håndhæves af de pågældende nationale myndigheder. Kommissionen kan derfor ikke
gribe ind i en sådan situation.

Endelig, og som anført i det tidligere svar, finder Kommissionen ikke i andragernes 
oplysninger nogen dokumentation for kartelaktiviteter i henhold til traktaten for så vidt angår 
bilforsikringsselskaber i Italien. Da de beskrevne forhold gør sig gældende på det italienske 
bilforsikringsmarked, vil de italienske konkurrencemyndigheder have bedre forudsætninger 
for at undersøge sådanne beskyldninger."

5. Kommissionens svar (REV II) på 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 og 
1106/2011, modtaget den 27. november 2012

"Som opfølgning på Kommissionens tidligere svar og kommentarerne fra mødet i Udvalget 
for Andragender den 12. juli 2012 vil Kommissionen gerne tilføje nedenstående.
Kommissionen noterer sig de offentligt tilgængelige statistikker for alle provinser i Italien om 
antallet af krav, kravenes og præmiernes beløb, som er offentliggjort på den italienske 
forsikringstilsynsmyndigheds ISVAP's websted. Disse oplysninger giver borgere i Italien 
mulighed for at få en bedre forståelse af grundlaget for risikodifferentiering, hvilket objektivt 
kunne forklare de regionale forskelle i lovpligtige præmier for bilforsikringer.

I artikel 3, stk. 2, litra d) i gruppefritagelsesforordningen (EF) nr. 267/2010 fastsættes, at 
fritagelsen, som gives til fælles datasamlinger, tabeller og undersøgelser, finder anvendelse på 
betingelse af, at de gøres tilgængelige på rimelige, overkommelige og ikke-diskriminerende 
vilkår for enhver forsikringsvirksomhed, der anmoder om et eksemplar, herunder også 
forsikringsvirksomheder, der ikke er aktive på det geografiske marked eller det 
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produktmarked, som disse datasamlinger, tabeller eller undersøgelsesresultater angår. I denne 
sag lader det til, at disse tabeller er tilgængelige på ISVAP's websted, hvilket øger 
gennemsigtigheden af de fælles datasamlinger og tabeller, som bruges som grundlag for 
fastsættelse af forsikringspræmier.

Desuden er Kommissionen som vogter af traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde fuldt ud forpligtet til at sikre, at EU-lovgivningen gennemføres korrekt i 
medlemsstaternes nationale lovgivning. ISVAP's tilsynsbeføjelser synes imidlertid ikke at 
være uforenelige med den relevante EU-lovgivning om forsikring, som det blev hævdet af 
andragerne på det nævnte udvalgsmøde.

Endelig vil Kommissionen understrege, at de spørgsmål, som er blevet rejst i andragenderne, 
ikke synes at være uforenelige med den relevante EU-lovgivning om forsikring og EU's 
konkurrencelovgivning. Da de beskrevne forhold desuden er begrænset til det nationale 
italienske marked, ville de italienske konkurrencemyndigheder eller 
forsikringstilsynsmyndigheden ISVAP desuden have gode forudsætninger for at undersøge 
sådanne beskyldninger, hvis der var konkurrencespørgsmål involveret."


