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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1331/2010 του Fausto Benzone, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διαφορές στα ασφάλιστρα οχημάτων

Αναφορά 1621/2010 του F.F., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το υψηλό 
κόστος ασφάλισης αυτοκινήτου

Αναφορά 1106/2011 του Pietro Avino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Onlus Orgoglio Meridionale, σχετικά με τις διαφορετικές χρεώσεις που 
επιβάλλονται για την ασφάλιση αυτοκινήτου σε διαφορετικά σημεία της 
Ιταλίας

1. Περίληψη της αναφοράς 1331/2010

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης 
οχημάτων είναι σημαντικά υψηλότερα σε ορισμένες περιοχές της Ιταλίας σε σχέση με άλλες.

Περίληψη της αναφοράς 1621/2010

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το υψηλό κόστος της ασφάλισης αστικής ευθύνης για τα 
αυτοκίνητα

Περίληψη της αναφοράς 1106/2011

Ο αναφέρων επισημαίνει τις σημαντικές διαφορές ως προς τις χρεώσεις που επιβάλλονται 
στους κατοίκους διαφορετικών περιοχών της Ιταλίας για την ασφάλιση των μηχανοκίνητων 
οχημάτων. Οι διαφορές αυτές δεν δικαιολογούνται αποκλειστικά με βάση τον τόπο διαμονής 
των πολιτών, πράγμα που οδηγεί σε διακρίσεις.

2. Παραδεκτό
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1331/2010 Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Φεβρουαρίου 2011. 
1621/2010: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Απριλίου 2011.
1106/2011: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Φεβρουαρίου 2012.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 

Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής για τις αναφορές 1331/2010 και 1621/2010, που ελήφθη στις 
6 Σεπτεμβρίου 2011

Η αναφορά

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι υφίστανται περιφερειακές διαφορές στα ασφάλιστρα 
αυτοκινήτων στην Ιταλία, οι οποίες συνιστούν διάκριση μεταξύ πολιτών που διαμένουν σε 
διαφορετικά μέρη της Ιταλίας. Ισχυρίζονται επίσης ότι οι εταιρείες ασφάλισης αυτοκινήτου 
στην Ιταλία εμπλέκονται σε δραστηριότητες καρτέλ.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή επιθυμεί να διευκρινίσει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες που προσφέρουν 
συμβόλαια ασφάλισης αστικής ευθύνης για οχήματα στην Ιταλία επιτρέπεται να εφαρμόζουν 
διαφορετικά κριτήρια για τους ασφαλισμένους χρησιμοποιώντας διάφορους αντικειμενικούς 
συντελεστές κινδύνου, όπως η εμπειρία του οδηγού, ο τόπος διαμονής και η αναλογία των 
αποζημιώσεων, για να υπολογίσουν τα ασφάλιστρα, κάτι που είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία 
της ΕΕ, καθώς δεν οδηγεί σε διακρίσεις από την άποψη του δικαίου της ΕΕ. Επιπλέον, η 
Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι η οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 
1992 για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που 
αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ1 ελευθέρωσε τις αγορές ασφάλισης αυτοκινήτου, κάτι 
που οδήγησε σε χαμηλότερα ασφάλιστρα και περισσότερες επιλογές προϊόντων και 
υπηρεσιών για τους καταναλωτές. Η Επιτροπή επιθυμεί, εν προκειμένω, να παραπέμψει στη 
μελέτη για τις αγορές λιανικών ασφαλίσεων
 (http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf).

Σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαγορεύονται οι 
συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε 
εναρμονισμένη πρακτική, που δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών και 
που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση 
του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς (άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)).  Επιπλέον, απαγορεύεται, κατά το μέτρο που δύναται να 
επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, η καταχρηστική εκμετάλλευση από μια 
επιχείρηση της δεσπόζουσας θέσης της εντός της εσωτερικής αγοράς ή σημαντικού τμήματός 
της (άρθρο 102 ΣΛΕΕ). Ωστόσο, από τις πληροφορίες που προσκόμισαν οι αναφέροντες, δεν 
προκύπτουν ούτε στοιχεία σχετικά με αντιανταγωνιστική συμφωνία, απόφαση ή πρακτική 
ούτε ενδείξεις περί δεσπόζουσας θέσης ή συμπεριφοράς η οποία θα μπορούσε να συνιστά 
κατάχρηση υπό την έννοια του άρθρου 102 της Συνθήκης. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα 
γεγονότα που περιγράφονται περιορίζονται στην εθνική αγορά της Ιταλίας, η ιταλική Αρχή 

                                               
1 ΕΕ L 228, 11.8.1992. 
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Ανταγωνισμού είναι η αρμόδια για να διερευνήσει τυχόν ισχυρισμούς αυτού του είδους σε 
περίπτωση που αφορούν ζητήματα ανταγωνισμού.

Συμπεράσματα

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που προσφέρουν συμβόλαια ασφάλισης αστικής ευθύνης για 
οχήματα στην Ιταλία επιτρέπεται να εφαρμόζουν διαφορετικά κριτήρια για τους 
ασφαλισμένους χρησιμοποιώντας διάφορους αντικειμενικούς συντελεστές κινδύνου, κάτι που 
δεν συνιστά διάκριση υπό την έννοια της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Επιπλέον, δεν υπάρχουν αποδείξεις για δραστηριότητες καρτέλ μεταξύ των 
εταιρειών ασφάλισης αυτοκινήτου στην Ιταλία.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.) για τις αναφορές 1331/2010, 1621/2010, 
0799/2011, 1105/2011 και 1106/2011, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012.

Σε συνέχεια της απάντησης και των σχολίων που διατύπωσε κατά τη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Αναφορών στις 20 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να προσθέσει τα 
ακόλουθα. 

Η Επιτροπή δεν γνωρίζει αν οι ασφαλιστικές εταιρείες της Ιταλίας που προσφέρουν 
συμβόλαια ασφάλισης αστικής ευθύνης για οχήματα αποκομίζουν μεγαλύτερα κέρδη στο 
νότιο τμήμα της Ιταλίας σε σχέση με άλλα τμήματα της χώρας. Επίσης, δεν γνωρίζει τους 
συντελεστές κινδύνου που λαμβάνουν υπόψη τους οι εν λόγω εταιρείες ασφάλισης. Η ιταλική 
εποπτική αρχή του ασφαλιστικού τομέα ISVAP ίσως είναι περισσότερο αρμόδια για την 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών.

Επιπλέον, η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, έχει αναλάβει πλήρη δέσμευση να διασφαλίζει τη δέουσα εφαρμογή του δικαίου της 
ΕΕ στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Ωστόσο, η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι, όταν 
συμβαλλόμενοι του ιδιωτικού τομέα, σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, οφείλουν να 
εφαρμόσουν έναν εθνικό νόμο που απορρέει από το δίκαιο της ΕΕ, η επιβολή της εφαρμογής 
του εν λόγω νόμου εναπόκειται στις εκάστοτε εθνικές αρχές. Ως εκ τούτου, στην προκειμένη 
περίπτωση η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει δράση.

Τέλος, όπως ανέφερε και στην προηγούμενη απάντησή της, η Επιτροπή θεωρεί ότι από τις 
πληροφορίες που παρέσχον οι αναφέροντες δεν προκύπτουν, υπό την έννοια της Συνθήκης, 
αποδεικτικά στοιχεία για δραστηριότητες καρτέλ στον τομέα ασφάλισης αυτοκινήτου στην 
Ιταλία. Δεδομένου ότι τα περιγραφόμενα γεγονότα αφορούν την συγκεκριμένη αγορά 
ασφάλισης στην Ιταλία, η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού θεωρείται ως καθ’ ύλην αρμόδια για 
τη διερεύνηση των εν λόγω κατηγοριών.

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.ΙΙ) για τις αναφορές 1331/2010, 1621/2010, 
0799/2011, 1105/2011 και 1106/2011, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Σε συνέχεια των απαντήσεων και των σχολίων που διατύπωσε κατά τη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Αναφορών στις 12 Ιουλίου 2012, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να προσθέσει τα 
ακόλουθα.
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Η Επιτροπή έχει υπόψη της τα δημοσιοποιημένα στατιστικά στοιχεία που υφίστανται για όλες 
τις επαρχίες της Ιταλίας σχετικά με τον αριθμό των ζημιών, το ύψος των ζημιών και το ύψος 
των ασφάλιστρων, στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί στον ιστότοπο της ιταλικής εποπτικής 
αρχής του ασφαλιστικού τομέα ISVAP. Οι πληροφορίες αυτές δίνουν στους κατοίκους της 
Ιταλίας την δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τις αιτίες διαφοροποίησης του κινδύνου, 
βάσει των οποίων εξηγούνται ενδεχομένως αντικειμενικά οι διαφορές που παρατηρούνται 
από περιφέρεια σε περιφέρεια μεταξύ των ασφαλίστρων υποχρεωτικής ασφάλισης 
αυτοκινήτων.

Στο άρθρο 2(δ) του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
267/2010) προβλέπεται ότι οι απαλλαγές για συλλογές στοιχείων, πίνακες και μελέτες 
εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι οι συλλογές στοιχείων, πίνακες και μελέτες 
διατίθενται υπό εύλογους, προσιτούς και ισότιμους όρους στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που 
ζητούν αντίγραφα, περιλαμβανομένων και εκείνων που δεν δραστηριοποιούνται στη 
γεωγραφική αγορά ή στην αγορά προϊόντος στην οποία αναφέρονται αυτές οι συλλογές, οι 
πίνακες ή τα συμπεράσματα μελετών. Στην προκείμενη περίπτωση, φαίνεται ότι αυτού του 
είδους οι πίνακες διατίθενται στον ιστότοπο της ISVAP, γεγονός που αυξάνει την διαφάνεια 
ως προς τις συλλογές στοιχείων και τους πίνακες βάσει των οποίων θεσπίζονται τα 
ασφάλιστρα.

Επιπλέον, η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, έχει αναλάβει πλήρη δέσμευση να διασφαλίζει τη δέουσα εφαρμογή του δικαίου της 
ΕΕ στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Εντούτοις, οι εποπτικές εξουσίες της ISVAP δεν 
φαίνονται ασύμβατες με την σχετική νομοθεσία της ΕΕ περί ασφαλίσεων, όπως υπαινίχθησαν 
οι αναφέροντες στην προαναφερθείσα συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών.

Τέλος, η Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει ότι τα ζητήματα που εγείρονται στις αναφορές δεν 
φαίνεται να παραπέμπουν σε παραβιάσεις της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ περί ασφαλίσεων 
και ανταγωνισμού. Επιπλέον και δεδομένου ότι τα γεγονότα που περιγράφονται 
περιορίζονται στην εθνική αγορά της Ιταλίας, η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού ή η εποπτική 
αρχή του ασφαλιστικού τομέα ISVAP δύνανται κάλλιστα να διερευνήσουν οποιεσδήποτε 
παρόμοιες καταγγελίες εφόσον ανακύπτουν οποιαδήποτε ζητήματα ανταγωνισμού.


