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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-ewwel direttiva tal-UE dwar l-assigurazzjoni tal-vetturi tmur lura għall-1972. Wara daħlu 
ħames direttivi oħra li gradwalment saħħuha u ssupplimentawha u dawn ġew kodifikati mid-
Direttiva 2009/103/KE.

Fil-programm ta' ħidma tagħha għall-2016, il-Kummissjoni kienet ħabbret evalwazzjoni ta' 
din tal-aħħar. Wara din l-evalwazzjoni deher li kienu meħtieġa għadd ta' emendi u adattamenti 
sabiex jiġi ssodisfat l-għan ewlieni ta' din id-Direttiva, jiġifieri l-protezzjoni tal-vittmi ta' 
inċidenti tat-traffiku f'sitwazzjonijiet transfruntieri. Jistgħu jidhru ħames punti ġodda. Il-każ 
tal-insolvenza tal-assiguratur, ir-rikonoxximent tad-dikjarazzjonijiet preċedenti tal-
pretensjonijiet, il-kontrolli tal-assigurazzjoni għall-ġlieda kontra s-sewqan mhux assigurat, l-
armonizzazzjoni ta' ammonti minimi ta' kopertura, u l-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva.

Ir-rapporteur tqis li din il-proposta għal direttiva tirreaġixxi tajjeb għall-esiġenzi ġodda ta' 
protezzjoni tal-vittmi ta' inċident fit-toroq fi Stat Membru tal-UE li ma jkunx dak tar-
residenza tagħhom, jew ta' inċident ikkawżat minn sewwieq li jiġi minn Stat Membru ieħor. 

Bil-każijiet tal-insolvenza tal-assiguraturi, b'mod partikolari f'kuntest transfruntier, li qed 
jimmultiplikaw, u bil-proċeduri ta' kumpens li huma xi kultant, f'xi pajjiżi tal-UE, twal u 
kumplessi, il-possibbiltà li jiġi previst mekkaniżmu għal kumpens rapidu u adegwat tal-vittmi 
hija meqjusa mir-rapporteur bħala pass ’il quddiem. Fil-fatt, il-proposta tinkludi f'kull Stat 
Membru l-ħolqien ta' fond ta' kumpens iffinanzjat mill-assiguraturi nazzjonali, surrogat għall-
assiguratur insolventi. Fis-sitwazzjonijiet transfruntiera, il-vittma tkun ikkumpensata 
direttament mill-fond nazzjonali tal-Istat fejn ikun seħħ l-inċident qabel ma dak il-fond jiġi 
rimborżat mill-fond ta' kumpens tal-Istat tal-assiguratur insolventi. Is-sistema ta' fondi ta' 
garanzija diġà eżistenti f'ħafna Stati Membri, b'kunsiderazzjoni li din tiġi estiża għall-Istati 
Membri kollha tal-UE fil-forma ta' ftehimiet volontarji, tikkostitwixxi fil-fehma tar-rapporteur 
progress reali.

L-abbozz tal-Kummissjoni jipprevedi wkoll l-applikazzjoni mill-assiguraturi tal-istess 
trattament għad-dikjarazzjonijiet preċedenti kollha tal-pretensjonijiet maħruġa fl-UE. Ir-
rapporteur approvat l-approċċ tal-Kummissjoni li jikkonsisti mid-dikjarazzjonijiet preċedenti 
tal-pretensjonijiet u, fl-istess ħin, li jimponi l-istess trattament għal dawn id-dikjarazzjonijiet 
irrispettivament mill-Istat Membru ta' oriġini tad-detentur ta' polza. Din il-miżura se 
tipprevedi aktar ugwaljanza bejn id-detenturi ta' polza permezz tal-applikazzjoni mill-
assiguraturi tal-istess trattament għad-dikjarazzjonijiet preċedenti kollha tal-pretensjonijiet 
maħruġa fl-Ewropa. L-għan li jrid jinkiseb huwa fil-fatt li jkun hemm inqas frodi fl-
assigurazzjonijiet u aktar trasparenza permezz tal-awtentikazzjoni tad-dikjarazzjonijiet 
preċedenti tal-pretensjonijiet.

Dwar il-kwistjoni tal-kontrolli tal-assigurazzjoni, ir-rapporteur tqis li huwa essenzjali li tiġi 
limitata l-projbizzjoni attwali tagħhom u li l-Istati Membri jitħallew iwettqu kontrolli 
mingħajr xkiel fuq bażi volontarja. Il-kontrolli se jitqiesu bħala kontrolli li ma joħolqux xkiel 
sal-punt fejn it-tekniki użati ma jkunux jobbligaw lill-vetturi jieqfu, ma jkunux 
diskriminatorji, u jkunu neċessarji u proporzjonati. Ir-rapporteur tqis li l-għoti tal-possibbiltà 
lill-Istati Membri li jużaw għodod diġitali ta' rikonoxximent tal-pjanċi huwa inizjattiva tajba. 
Id-dispożizzjonijiet il-ġodda kollha li jippermettu li jitnaqqas is-sewqan mhux assigurat 
għandhom jitħeġġu.
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Il-proposta għal direttiva tipprevedi wkoll garanzija ta' ammonti minimi ta' kopertura ta' 
assigurazzjoni fil-każ ta' ħsara lill-proprjetà jew korrimenti personali u irrispettivament mill-
kategorija tal-vettura kkonċernata. Ir-rapporteur tappoġġa bis-sħiħ din id-dispożizzjoni l-
ġdida bil-patt u l-kundizzjoni li l-Istati jkunu jistgħu jaqbżu dan il-minimu u li ma tkunx 
tinvolvi l-armonizzazzjoni tal-prezzijiet tal-assigurazzjonijiet, peress li din mhijiex fattibbli 
llum fid-dawl tad-disparitajiet ekonomiċi eżistenti bejn il-pajjiżi differenti tal-Unjoni.

Fl-aħħar, rigward il-kamp ta' applikazzjoni tad-direttiva, ir-rapporteur tappoġġa l-intenzjoni 
tal-Kummissjoni li tikkodifika l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja permezz ta' definizzjoni 
ta' "użu ta' vettura". Madankollu, hija tqis li d-definizzjoni adottata għadha limitata wisq u
tista' teskludi ċertu għadd ta' vetturi li ma jkunux "normalment intenzjonati li jintużaw bħala 
mezz ta' trasport" iżda li safrattant ikunu l-kawża ta' inċidenti fiżiċi jew materjali. Ir-
rapporteur hija tal-fehma li l-attività stricto sensu tat-trasport tal-vettura m'għandhiex tkun 
fattur determinanti fl-applikazzjoni ta' din id-direttiva. Vetturi użati b'mod partikolari fil-
qasam tal-kostruzzjoni li jkollhom attivitajiet transfruntiera jistgħu b'dan il-mod ikunu l-
kawża ta' inċidenti. Ir-rapporteur temmen li d-definizzjoni taċ-ċirkolazzjoni tal-vetturi 
għandha tkun wiesgħa kemm jista' jkun sabiex tiġi żgurata protezzjoni massima għall-vittmi 
tal-inċidenti. Għandha titressaq emenda dwar dan il-punt.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1
Direttiva 2009/103/KE
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a) "użu ta' vettura": Kwalunkwe użu 
ta' vettura maħsub għall-użu normali
bħala mezz ta' trasport li jikkonforma mal-
funzjoni normali ta' dik il-vettura, 
irrispettivament mill-karatteristiċi tal-
vettura u irrispettivament mit-terren li fih 
tintuża l-vettura bil-mutur u 
irrispettivament mit-terren li fih tintuża l-
vettura, kemm jekk tkun wieqfa jew
miexja;

1a) "użu ta' vettura": Kwalunkwe użu 
ta' vettura użata bħala mezz ta' trasport li 
jikkonforma mal-funzjoni normali ta' dik 
il-vettura, irrispettivament mill-
karatteristiċi tal-vettura u irrispettivament 
mit-terren li fih tintuża l-vettura bil-mutur, 
kemm jekk tkun wieqfa kif ukoll jekk tkun
miexja;

Or. fr
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