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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prima directivă a UE privind asigurarea auto datează din 1972. De atunci a fost consolidată și 
completată progresiv de alte cinci directive, care au fost codificate prin Directiva 
2009/103/CE.

În Programul său de lucru pe 2016, Comisia a anunțat o evaluare a acestei directive. În urma 
acestei evaluări, s-a constatat că sunt necesare câteva modificări și adaptări pentru a atinge 
obiectivul primordial al acestei directive, și anume protecția victimelor accidentelor rutiere în 
situații transfrontaliere. Se identifică cinci aspecte noi: cazul în care asigurătorul este 
insolvabil, recunoașterea atestărilor privind istoricul daunelor, controalele asigurării pentru a
combate conducerea fără asigurare, armonizarea sumelor minime asigurate, precum și, în cele 
din urmă, domeniul de aplicare a directivei.

Raportoarea consideră că această propunere de directivă corespunde cu noile cerințe privind 
protecția victimelor accidentelor rutiere în alte state membre ale UE decât statul lor de 
reședință, sau a victimelor într-un stat membru ale unui accident provocat de un conducător 
auto dintr-un alt stat membru. 

Cazurile în care asigurătorul este insolvabil, în special într-un context transfrontalier, sunt din 
ce în ce mai numeroase, iar procedurile de despăgubire sunt uneori, în anumite state membre 
ale UE, lungi și complicate; de aceea, posibilitatea de a prevedea un mecanism de plată rapid 
și adecvat al despăgubirilor pentru victime este un progres, din punctul de vedere al 
raportoarei. Propunerea include, de fapt, crearea unui organism de compensare în fiecare stat 
membru, finanțat de asigurătorii naționali, care să se substituie asigurătorului insolvabil. În 
situațiile transfrontaliere, victima este despăgubită direct de către organismul național din 
statul în care a avut loc accidentul, înainte de a fi despăgubită de organismul de compensare 
din statul asigurătorului insolvabil. Raportoarea consideră că extinderea sistemului de fonduri 
de garantare, care există deja în multe state membre, la toate statele membre ale UE, sub 
formă de acorduri voluntare, reprezintă un real progres.

Proiectul Comisiei prevede, de asemenea, ca asigurătorii să trateze în același fel toate 
atestările privind istoricul daunelor emise în UE. Raportoarea aprobă demersul Comisiei, care 
constă în a armoniza atestarea privind istoricul daunelor și, în același timp, în a impune 
același tratament pentru aceste atestări, indiferent de statul membru de origine al deținătorilor 
de poliță. Această măsură contribuie la o mai mare egalitate între asigurători, care tratează în 
același fel toate atestările privind istoricul daunelor emise în UE. Obiectivul vizat este să se 
reducă fraudele în materie de asigurări și să se mărească transparența prin autentificarea 
atestărilor privind istoricul daunelor.

În ceea ce privește controalele privind asigurarea, raportoarea consideră că este esențial ca 
interdicția care li se aplică în prezent să fie limitată, precum și să se permită statelor membre 
să realizeze controale discrete, pe bază voluntară. Aceste controale sunt considerate discrete 
dacă tehnicile folosite nu presupun oprirea vehiculului, nu sunt discriminatorii și sunt 
necesare și proporționale. Raportoarea consideră că este o inițiativă pozitivă să se ofere 
statelor membre posibilitatea de a utiliza instrumente digitale de recunoaștere a numerelor de 
înmatriculare. Orice nouă prevedere care are scopul de a limita fenomenul de conducere fără 
asigurare trebuie încurajată.
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În propunerea de directivă se sugerează, de asemenea, să se garanteze sumele minime 
asigurate în caz de pagube materiale sau vătămări corporale, indiferent de categoria de vehicul 
în cauză. Raportoarea sprijină pe deplin această nouă prevedere, în măsura în care statele pot 
merge mai departe de acest nivel minim și nu este vorba de o armonizare a prețurilor 
asigurărilor, pentru că acest lucru ar fi imposibil de realizat în prezent, date fiind disparitățile 
economice dintre diferitele state membre.

În cele din urmă, în ceea ce privește domeniul de aplicare al directivei, raportoarea sprijină 
dorința Comisiei de a codifica jurisprudența Curții de Justiție, prin intermediul unei definiții a 
noțiunii de „utilizare a unui vehicul”. Cu toate acestea, raportoarea consideră că definiția 
propusă este, în continuare, prea limitativă și că poate exclude mai multe vehicule care nu 
sunt „destinate în mod normal pentru a servi ca mijloc de transport”, dar care ar putea cauza 
accidente cu vătămări corporale sau daune materiale. Raportoare consideră că activitatea de 
transport stricto sensu a vehiculului nu trebuie să fie un criteriu determinant, în sensul 
aplicării acestei directive. De exemplu, vehiculele utilizate în domeniul construcțiilor pentru 
activități transfrontaliere pot, de asemenea, să provoace accidente. Raportoarea consideră că 
definiția circulației vehiculului trebuie să fie cât mai extinsă, pentru a oferi o protecție 
maximă victimelor accidentelor. În acest sens va fi depus un amendament.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, care este comisie competentă, să ia în considerare următorul amendament:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Directiva 2009/103/CE
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. «utilizarea unui vehicul» înseamnă 
orice utilizare a unui astfel de vehicul, 
destinat în mod normal pentru a servi ca 
mijloc de transport, care este conformă cu 
funcția obișnuită a respectivului vehicul, 
indiferent de caracteristicile vehiculului și 
indiferent de terenul pe care autovehiculul 
este utilizat și de faptul dacă acesta 
staționează sau este în mișcare.;

1a. «utilizarea unui vehicul» înseamnă 
orice utilizare a unui astfel de vehicul, 
folosit ca mijloc de transport, care este 
conformă cu funcția obișnuită a 
respectivului vehicul, indiferent de 
caracteristicile vehiculului și indiferent de 
terenul pe care autovehiculul este utilizat și 
de faptul dacă acesta staționează sau este în 
mișcare.;

Or. fr
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