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Betreft: Verzoekschrift 1331/2010, ingediend door Fausto Benzone (Italiaanse 
nationaliteit), over premieverschillen bij autoverzekeringen

Verzoekschrift 1621/2010, ingediend door F. F (Italiaanse nationaliteit), over 
de hoge kosten van autoverzekeringen

Verzoekschrift 1106/2011, ingediend door Pietro Avino (Italiaanse 
nationaliteit), namens Onlus Orgoglio Meridionale, over verschillen tussen 
autoverzekeringspremies in diverse regio's in Italië

1. Samenvatting van verzoekschrift 1331/2010

Indiener wijst op het feit dat aansprakelijkheidsverzekeringspolissen voor motorrijtuigen in 
bepaalde regio's van Italië behoorlijk veel duurder zijn dan in andere regio's van Italië.

Samenvatting van verzoekschrift 1621/2010

Indiener wijst op de hoge premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen voor auto's.

Samenvatting van verzoekschrift 1106/2011

Indiener wijst op de grote verschillen in de premies die inwoners van verschillende Italiaanse 
regio's moeten betalen voor hun autoverzekering. De woonplaats van burgers alleen zou geen 
rechtvaardiging vormen voor deze verschillen, waardoor sprake zou zijn van discriminatie.

2. Ontvankelijkheid

1331/2010: Ontvankelijk verklaard op 9 februari 2011.
1621/2010: Ontvankelijk verklaard op 4 april 2011.
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1106/2011: Ontvankelijk verklaard op 2 februari 2012.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie voor 1331/2010 en 1621/2010, ontvangen op 
6 september 2011

Het verzoekschrift

Indieners stellen dat er regionale verschillen zijn tussen premies voor autoverzekeringen in 
Italië, waardoor onderscheid zou worden gemaakt tussen ingezetenen die in verschillende 
delen van Italië wonen. Zij beweren tevens dat autoverzekeraars in Italië zich bezighouden 
met kartelactiviteiten.

Opmerkingen van de Commissie

De Commissie wil graag duidelijk maken dat het verzekeraars die 
aansprakelijkheidsverzekeringen aanbieden in Italië is toegestaan om bij het berekenen van de 
verzekeringspremies onderscheid te maken tussen verzekeringnemers middels het hanteren 
van een aantal objectieve risicofactoren, zoals rijervaring, woonplaats en schadequotes. Dit is 
in overeenstemming met de Gemeenschapswetgeving, aangezien het niet resulteert in 
discriminatie vanuit het perspectief van de Gemeenschapswetgeving. Bovendien wil de 
Commissie er graag op wijzen dat Richtlijn 92/49/EEG van de Raad van 18 juni 1992 tot 
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe 
verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en houdende 
wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG1 de markt voor autoverzekeringen 
heeft geliberaliseerd, hetgeen heeft geleid tot lagere premies en een ruimere keuze uit 
producten en diensten voor consumenten.
De Commissie wijst in dit verband op het onderzoek naar de retailverzekeringsmarkt 
(http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/motor/20100302rim_en.pdf).

Overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemersverenigingen en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen tussen ondernemingen welke de handel tussen lidstaten 
ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging 
binnen de interne markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst, zijn op grond van de 
mededingingsregels van de Europese Unie verboden (artikel 101 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU)). Bovendien is het, voor zover de handel tussen 
lidstaten daardoor ongunstig kan worden beïnvloed, verboden dat een onderneming misbruik 
maakt van haar machtspositie binnen de interne markt of een wezenlijk deel daarvan 
(artikel 102 VWEU). De informatie die is ingediend door indieners bevat echter geen enkel 
bewijs voor een mededingingsbeperkende overeenkomst, mededingingsbeperkend besluit of 
mededingingsbeperkende gedraging en ook geen aanwijzing voor het bestaan van een 
machtspositie of een gedraging die als misbruik aangemerkt kan worden in de zin van 
artikel 102 van het Verdrag. Aangezien de beschreven gebeurtenissen zich beperken tot de 
nationale Italiaanse markt, zou bovendien de Italiaanse mededingingsautoriteit de aangewezen 
instantie zijn voor het onderzoeken van dit soort beweringen, mits er mededingingskwesties 
mee gemoeid zijn.

                                               
1 PB L 228 van 11.8.1992.
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Conclusie

Het is verzekeraars die aansprakelijkheidverzekeringen voor auto's aanbieden in Italië 
toegestaan om onderscheid te maken tussen verzekeringnemers middels het hanteren van een 
aantal objectieve risicofactoren. Dit levert geen discriminatie op in de zin van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie. Bovendien is er geen bewijs voor 
kartelactiviteiten van autoverzekeraars in Italië.

4. Antwoord van de Commissie (REV) voor 1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 
1105/2011 en 1106/2011, ontvangen op 30 mei 2012

Na haar vorige antwoord en de opmerkingen die werden geformuleerd tijdens de vergadering 
van de Commissie verzoekschriften op 20 december 2011 wil de Commissie graag het 
volgende toevoegen.

De Commissie weet niet of verzekeraars die aansprakelijkheidsverzekeringen voor auto's 
aanbieden in Italië, grotere winsten maken in het zuiden van Italië vergeleken met andere 
delen van het land. De Commissie is evenmin op de hoogte van de risicofactoren waarmee de 
verzekeraars in kwestie rekening houden. De Italiaanse toezichthouder voor verzekeringen, 
ISVAP, is beter geschikt om dergelijke informatie te verstrekken.

Als hoedster van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie doet de 
Commissie er bovendien alles aan om ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving correct wordt 
omgezet in de nationale wetgeving van de lidstaten. De Commissie moet er evenwel op 
wijzen dat in een lidstaat de toepassing door private partijen van nationale wetgeving die is 
afgeleid van EU-wetgeving, moet worden gehandhaafd door de bevoegde nationale 
autoriteiten. In een dergelijke situatie kan de Commissie bijgevolg niet optreden.

Tot slot en zoals reeds werd vermeld in haar vorige antwoord, ziet de Commissie in de door 
de indieners verstrekte informatie geen bewijs van kartelactiviteiten door autoverzekeraars in 
de zin van het Verdrag. Aangezien de beschreven gebeurtenissen zich voordoen op de 
Italiaanse markt voor autoverzekeringen, is de Italiaanse mededingingsautoriteit beter 
bevoegd om dergelijke beweringen te onderzoeken.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV II) voor verzoekschriften 
1331/2010, 1621/2010, 0799/2011, 1105/2011 en 1106/2011, ontvangen op 27 
november 2012

Na haar vorige antwoorden en de opmerkingen die werden geformuleerd tijdens de 
vergadering van de Commissie verzoekschriften op 12 juli 2012 wil de Commissie graag het 
volgende toevoegen.

De Commissie neemt kennis van de publiek beschikbare statistieken met betrekking tot alle 
regio's in Italië over het aantal schadeclaims, de hoogte van de schadeclaims en de hoogte van 
de premies, zoals gepubliceerd op de website van de Italiaanse toezichthouder voor 
verzekeringen, ISVAP. Dergelijke informatie geeft de inwoners van Italië de mogelijkheid de 
basis van risicodifferentiatie beter te begrijpen, hetgeen een objectieve verklaring voor de 
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regionale verschillen in verplichte premies voor autoverzekeringen zou kunnen hebben.

Artikel 2, onder d), van de groepsvrijstellingsverordening voor de verzekeringssector 
267/2010 stelt dat de verleende vrijstelling voor gemeenschappelijke compilaties, tabellen en 
onderzoeken van toepassing is indien zij onder redelijke, betaalbare en niet-discriminerende 
voorwaarden ter beschikking worden gesteld aan iedere verzekeringsonderneming die om een 
exemplaar verzoekt, met inbegrip van verzekeringsondernemingen die niet actief zijn op de 
geografische of de productmarkt waarop deze compilaties, tabellen of onderzoeksresultaten 
betrekking hebben. In dit geval blijken dergelijke tabellen beschikbaar te zijn op de website 
van ISVAP, hetgeen de transparantie verhoogt met betrekking tot gemeenschappelijke 
compilaties en tabellen op grond waarvan de verzekeringspremies worden vastgesteld.

Als hoedster van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie doet de 
Commissie er bovendien alles aan om ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving correct wordt 
omgezet in de nationale wetgeving van de lidstaten. De toezichtbevoegdheden van ISVAP 
lijken niet in strijd met de relevante EU-wetgeving inzake verzekeringen, zoals door de 
indieners werd beweerd tijdens de commissievergadering.

Tot slot wil de Commissie benadrukken dat de kwesties die in de verzoekschriften worden 
aangehaald, niet in strijd lijken te zijn met de desbetreffende EU-wetgeving inzake 
verzekeringen en mededinging. Aangezien de beschreven gebeurtenissen zich beperken tot de 
nationale Italiaanse markt, is de Italiaanse mededingingsautoriteit de aangewezen instantie 
voor dit soort beweringen, mits er mededingingskwesties mee zijn gemoeid.


