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EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

27.11.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1331/2010 dėl nevienodo draudimo įmokų už transporto 
priemones mokėjimo, kurią pateikė Italijos pilietis Fausto Benzone

Peticija Nr. 1621/2010 dėl aukštų automobilių draudimo kainų, kurią pateikė 
Italijos pilietis F. F.

Peticija Nr. 1106/2011 dėl skirtingų automobilio draudimo įmokų įvairiuose 
Italijos regionuose, kurią pateikė Italijos pilietis Pietro Avino asociacijos 
„Onlus Orgoglio Meridionale“ vardu

1. Peticijos Nr. 1331/2010 santrauka

Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad kai kuriuose Italijos regionuose vairuotojų civilinės 
atsakomybės draudimo liudijimai kainuoja kur kas brangiau negu kituose tos pačios valstybės 
regionuose.

Peticijos Nr. 1621/2010 santrauka

Peticijos pateikėjas pabrėžia, kad vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo liudijimai 
brangiai kainuoja.

Peticijos Nr. 1106/2011 santrauka

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į variklinių transporto priemonių draudimo įmokų tarifus, 
kurie labai smarkiai skiriasi įvairiuose Italijos regionuose. Tokie skirtumai yra nepateisinami 
ir negali būti nustatomi tik pagal nuolatinę gyvenamąją vietą, nes taip sudaromos sąlygos 
diskriminacijai.

2. Priimtinumas
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1331/2010: Paskelbta priimtina 2011 m. vasario 9 d.
1621/2010: Paskelbta priimtina 2011 m. balandžio 4 d.
1106/2011: Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 2 d.
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 
6 dalį).

3. Komisijos atsakymas dėl peticijų Nr. 1331/2010 ir 1621/2010, gautas 2011 m. 
rugsėjo 6 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjai teigia, kad skirtinguose Italijos regionuose skiriasi variklinių transporto 
priemonių civilinės atsakomybės draudimo įmokos, o tai prilygsta skirtingų Italijos vietų 
gyventojų diskriminacijai. Taip pat jie teigia, esą transporto priemonių draudikai Italijoje 
dalyvauja kartelinėje veikloje.

Komisijos pastabos

Komisija norėtų paaiškinti, kad variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės 
draudimo paslaugas teikiantiems draudikams apskaičiuojant draudimo įmokų dydį leidžiama 
taikyti skirtingas kainas draudėjams, atsižvelgiant į įvairius objektyvius rizikos veiksnius, 
pvz., vairavimo patirtį, gyvenamąją vietą ir išmokų koeficientą, o tai atitinka ES teisę, nes 
pagal ES teisę tai nėra diskriminacija. Be to, Komisija norėtų pabrėžti, kad 1992 m. birželio 
18 d. Tarybos Direktyva 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu 
draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo, iš dalies keičiančia Direktyvas 73/239/EEB 
ir 88/357/EEB1, liberalizuotos transporto priemonių draudimo rinkos, dėl to sumažėjo 
draudimo įmokos ir vartotojams padidėjo produktų ir paslaugų pasirinkimas. Komisija šiuo 
atžvilgiu remiasi Mažmeninės draudimo rinkos tyrimu 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf).

Remiantis Europos Sąjungos konkurencijos taisyklėmis, įmonių susitarimai, įmonių 
asociacijų sprendimai ir suderinti veiksmai, kurie gali paveikti valstybių narių tarpusavio 
prekybą ir kurių tikslas ar poveikis yra konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas
vidaus rinkoje, draudžiami (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 101 straipsnis). 
Be to, draudžiamas bet koks įmonės piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi vidaus rinkoje 
arba didelėje jos dalyje, galintis paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą (SESV 
102 straipsnis). Vis dėlto remiantis peticijos pateikėjų suteikta informacija, nėra jokių 
įrodymų, susijusių su antikonkurenciniu susitarimu, sprendimu ar praktika, taip pat požymių, 
kad būtų piktnaudžiaujama dominuojančia padėtimi ar elgesiu, kuris galėtų prilygti 
piktnaudžiavimui, įvardytam Sutarties 102 straipsnyje. Be to, atsižvelgiant į tai, kad aprašyti 
veiksmai vyksta tik nacionalinėje Italijos rinkoje, Italijos konkurencijos institucija galėtų 
nagrinėti tokius įtarimus, jeigu jie būtų susiję su konkurencijos klausimais.

Išvados

Variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo liudijimų paslaugas 

                                               
1 OL L 228, 1992 8 11. 
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teikiantiems Italijos draudikams leidžiama taikyti skirtingas kainas draudėjams, atsižvelgiant į 
įvairius objektyvius rizikos veiksnius, ir tai nėra Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo 
įvardyta diskriminacija. Be to, nėra įrodymų, kad transporto priemonių draudikai Italijoje 
dalyvavo kartelinėje veikloje.“

4. Komisijos atsakymas (REV) dėl peticijų Nr. 31/2010, 1621/2010, 0799/2011, 
1105/2011 ir 1106/2011, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Atsižvelgdama į savo ankstesnį atsakymą ir į 2011 m. gruodžio 20 d. Peticijų komiteto 
posėdyje pateiktas pastabas, Komisija norėtų pateikti papildomos informacijos. 

Komisija neturi informacijos apie tai, ar variklinių transporto priemonių civilinės 
atsakomybės draudimo liudijimų paslaugas teikiantys Italijos draudikai gauna didesnį pelną 
pietinėse Italijos dalyse, palyginti su kitomis šalies dalimis. Komisija taip pat nežino apie 
rizikos veiksnius, į kuriuos atsižvelgia minėti draudikai. Tokią informaciją galbūt galėtų 
pateikti Italijos draudimo priežiūros įstaiga ISVAP.

Be to, Komisija, kaip Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo sergėtoja, yra visapusiškai 
įsipareigojusi užtikrinti, kad ES teisė būtų tinkamai įgyvendinama valstybių narių 
nacionalinės teisės aktuose. Tačiau Komisija nori pabrėžti, kad susijusios nacionalinės 
institucijos turi užtikrinti, kad konkrečioje valstybėje narėje privačiojo sektoriaus subjektai 
taikytų nacionalinės teisės aktus, priimtus vadovaujantis ES teise. Todėl Komisija tokiomis 
aplinkybėmis negali imtis veiksmų.

Galiausiai, kaip teigiama ankstesniame atsakyme, Komisijos manymu, peticijos pateikėjų 
pateikta informacija neįrodo, kad Italijos variklinių transporto priemonių draudikai vykdė 
kartelio veiklą, įvardytą Sutartyje. Kadangi minėti įvykiai vyksta Italijos variklinių transporto 
priemonių draudimo rinkoje, šiuos įtarimus geriau galėtų išnagrinėti Italijos konkurencijos 
tarnyba.“

5. Komisijos atsakymas (REV) dėl peticijų Nr. 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 
1105/2011 ir 1106/2011, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

„Atsižvelgdama į savo ankstesnius atsakymus ir į 2012 m. liepos 12 d. Peticijų komiteto 
posėdyje pateiktas pastabas, Komisija norėtų pateikti papildomos informacijos.

Komisija susipažino su viešai prieinama statistika, susijusia su visomis Italijos provincijomis, 
skundų skaičiumi, išmokų ir įmokų dydžiais, kaip skelbiama Italijos draudimo priežiūros 
įstaigos ISVAP tinklalapyje. Ši informacija sudaro galimybę Italijos gyventojams geriau 
suprasti rizikos skirtumų pagrindą, pagal kurį būtų objektyviai paaiškinti privalomojo 
variklinių transporto priemonių draudimo įmokų regioniniai skirtumai.

Draudimo sektoriaus bendrosios išimties reglamento 267/2010 2 straipsnio d punkte 
numatyta, kad išimtis taikoma bendrų duomenų rinkinių, lentelių ir tyrimų atveju, jei jais 
suteikiama galimybė pasinaudoti pagrįstomis, prieinamomis ir nediskriminacinėmis 
sąlygomis bet kokiai draudimo įmonei, kuri prašo jų kopijos, taip pat draudimo įmonėms, 
kurios nevykdo veiklos geografinėje ar produkto, su kuriuos susiję tie duomenų rinkiniai, 
lentelės ir tyrimai, rinkoje. Šiuo nagrinėjamu atveju atrodo, kad tokios lentelės pateikiamos 
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Italijos draudimo priežiūros įstaigos ISVAP tinklalapyje, taigi taip padidinamas skaidrumas, 
susijęs su bendrų duomenų rinkiniais ir lentelėmis, kurių pagrindu nustatomos draudimo 
įmokos.

Be to, Komisija, kaip Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo sergėtoja, yra visapusiškai 
įsipareigojusi užtikrinti, kad ES teisė būtų tinkamai įgyvendinama valstybių narių 
nacionalinės teisės aktuose. Taigi neatrodo, kad Italijos draudimo priežiūros įstaigos ISVAP 
priežiūros įgaliojimai būtų nesuderinami su atitinkamais ES teisės aktais draudimo srityje, 
kaip teigė peticijos pateikėjas minėto komiteto posėdyje.

Pagaliau, Komisija taip pat norėtų pažymėti, kad peticijose iškelti klausimai neatrodo 
nesuderinami su atitinkamais ES teisės aktais draudimo ir kompetencijos srityse. Be to, 
atsižvelgiant į tai, kad aprašyti veiksmai vyksta tik nacionalinėje Italijos rinkoje, Italijos 
konkurencijos institucija ar Italijos draudimo priežiūros įstaiga ISVAP yra tinkamesnės 
institucijos, galinčios nagrinėti tokius įtarimus, jeigu jie būtų susiję su konkurencijos 
klausimais.


