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I. Εισαγωγή

Τα επίπεδα της διασυνοριακής κυκλοφορίας αυτοκινήτων αυξάνονται σε σχέση με την
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της Ευρώπης. Το γεγονός αυτό καθιστά 
επιτακτικότερη την ανάγκη για σαφή, ακριβή και λειτουργική νομοθεσία για την ασφάλιση 
των αυτοκινήτων σε επίπεδο ΕΕ. Η προστασία των θυμάτων ατυχημάτων αποτελούσε
ανέκαθεν προτεραιότητα και καθιστά αναγκαία την επίλυση διαφόρων προβλημάτων.

Η έκθεση της Επιτροπής του 2007 (COM 2007(0207)) σχετικά με ζητήματα που αφορούν την 
ασφάλιση αυτοκινήτων ασχολείται με μια συγκεκριμένη διάταξη της 4ης οδηγίας για την
ασφάλιση των αυτοκινήτων. Η διάταξη αυτή ρυθμίζει τη διαδικασία της αιτιολογημένης
προσφοράς.

Βάσει της τέταρτης οδηγίας, τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων στο εξωτερικό (ή 
διασυνοριακών ατυχημάτων) έχουν δικαίωμα να εγείρουν αξιώσεις αποζημίωσης στο κράτος 
μέλος διαμονής τους κατά αντιπροσώπου για τον διακανονισμό των ζημιών, ο οποίος έχει 
διορισθεί εκεί από την ασφαλιστική επιχείρηση του υπαιτίου. Το θύμα πρέπει να λάβει 
απάντηση από τον ασφαλιστή εντός 3 μηνών· εάν αυτό δεν συμβεί, προβλέπονται κυρώσεις. 
Προτείνεται να δοθεί στα κράτη μέλη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την επιβολή
κυρώσεων και την επιλογή των κατάλληλων κυρώσεων.

Το δεύτερο μέρος της έκθεσης της Επιτροπής ασχολείται με το ζήτημα της νομικής
προστασίας του θύματος και με το εάν το κόστος της νομικής προστασίας πρέπει να 
καλύπτεται από τον ασφαλιστή του υπαιτίου.

II. Ζητήματα προς συζήτηση

Η έκθεση της Επιτροπής εξετάζει αρκετά σημαντικά ζητήματα:

Οι εθνικές διατάξεις περί κυρώσεων και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους στους 
μηχανισμούς της αγοράς εξετάζονται ακόμη επί του παρόντος από την Επιτροπή. Κυρώσεις
επιβάλλονται εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία των τριών μηνών για αιτιολογημένη
απάντηση/προσφορά. Η Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγια στα κράτη μέλη και
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής συνοψίζουν τα αποτελέσματα και ενημερώνουν έναν πίνακα
στον οποίο περιλαμβάνονται όλες οι κυρώσεις. 

Ο εισηγητής πιστεύει ότι στην περίπτωση αυτή πρέπει να τηρηθεί η αρχή της
επικουρικότητας και ότι δεν είναι αναγκαία η εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων περί 
κυρώσεων. Στα κράτη μέλη έχουν δημιουργηθεί διάφορα συστήματα και οι εθνικοί
ρυθμιστικοί φορείς είναι καταλληλότεροι να εγγυηθούν, σε σχέση με τις εθνικές αγορές τους,
το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Διαβουλεύσεις με εθνικές
αρχές, μεταξύ άλλων και στα νέα κράτη μέλη, επιβεβαίωσαν ότι οι ισχύουσες διατάξεις περί 
κυρώσεων είναι επαρκείς και ότι η εφαρμογή τους γίνεται με αποτελεσματικό τρόπο σε 
ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί την 
κατάσταση, να συντονίζει και να συνδράμει όπου χρειάζεται, όταν οι εθνικές αρχές ζητούν 
βοήθεια.
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Το σύστημα του αντιπροσώπου για το διακανονισμό των ζημιών είναι γνωστό στην 
πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ασφαλιστικές 
εταιρείες ενημερώνουν τους πελάτες τους, π.χ. τηλεφωνικώς ή με επιστολή, για τους 
αντιπροσώπους τους σε διάφορες χώρες. Επιπλέον, κέντρα πληροφοριών σε ορισμένα κράτη 
μέλη παρέχουν στα θύματα ατυχημάτων τις σχετικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, οι
πληροφορίες δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο ή λαμβάνονται κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή θα ενισχυθεί εάν, στο πλαίσιο των
πληροφοριών σχετικά με τη σύμβαση που είναι οι υποχρεωμένοι να παρέχουν, οι ασφαλιστές 
υποχρεώνονταν να παρέχουν κατάλογο των αντιπροσώπων τους για τον διακανονισμό των 
ζημιών σε όλα τα κράτη μέλη. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των προσυμβατικών
πληροφοριών, οι καταναλωτές θα έπρεπε να λαμβάνουν ολοκληρωμένες πληροφορίες
σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος του αντιπροσώπου για τον διακανονισμό των 
ζημιών, τις χρήσεις και τα οφέλη του για το ασφαλιζόμενο μέρος. Η Επιτροπή πρέπει να
συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τη λειτουργία του συστήματος, δεδομένης ιδίως της
ραγδαίας αύξησης του αριθμού των Ευρωπαίων που ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ 
μετά τη διεύρυνση της ΕΕ και του χώρου Σένγκεν.

Δυνατότητα ασφάλισης νομικής προστασίας υπάρχει στα περισσότερα κράτη μέλη (με την 
εξαίρεση της Μάλτας και της Κύπρου). Από τα αριθμητικά στοιχεία προκύπτει ότι περίπου το
90 % επί του συνόλου των υποθέσεων διευθετείται εξωδίκως και ότι τα έξοδα νομικής 
προστασίας επιστρέφονται σε πολλά κράτη μέλη. Επιπλέον, για χρόνια, οι ασφαλιστικές
εταιρείες νομικής προστασίας παρέχουν κάλυψη για κάθε είδους διασυνοριακές καταστάσεις
και έχουν δημιουργήσει δικά τους τμήματα για τον χειρισμό αξιώσεων από το εξωτερικό και 
τη διευκόλυνση της ταχείας διευθέτησης. Οι αγορές στα νέα κράτη μέλη δημιουργούνται και 
αναπτύσσονται με σταθερούς ρυθμούς. Ωστόσο, σε πολλά από αυτά, η ασφάλιση νομικής 
προστασίας είναι ένα σχετικά νέο προϊόν το οποίο πρέπει να προωθηθεί. Η ενημέρωση του
κοινού για τη νομική προστασία παραμένει περιορισμένη στα νέα κράτη μέλη. Επομένως, για
την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή πρέπει πρωτίστως να αυξήσουμε την 
ενημέρωση.

Η πρώτη επιλογή έχει ορισμένα πλεονεκτήματα, ιδίως για τους καταναλωτές στα νέα κράτη 
μέλη. Θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ιδίως όταν επιδιώκουν την απονομή 
δικαιοσύνης, δεδομένου ότι οι καταναλωτές σε πολλά νέα κράτη μέλη αποθαρρύνονται από
τις υψηλές δικηγορικές αμοιβές, οι οποίες θα καλύπτονταν από την υποχρεωτική ασφάλιση. 
Ωστόσο, αυτό θα δημιουργούσε πρόσθετο και περισσότερο πολύπλοκο φόρτο εργασίας για τα
δικαστήρια, γεγονός που με τη σειρά του θα οδηγούσε σε καθυστερήσεις στην επίλυση των 
διαφορών, σε πιθανώς υψηλότερο ποσοστό αδικαιολόγητων αξιώσεων, υψηλότερα 
ασφάλιστρα, ιδίως σε χώρες όπου επί του παρόντος οι ασφαλιστικές εταιρείες προτείνουν 
οικονομικότερη κάλυψη που δεν περιλαμβάνει ασφάλιση νομικής προστασίας. Το
σημαντικότερο μάλιστα είναι ότι θα δημιουργούσε αντικίνητρο για την εξωδικαστική 
διευθέτηση των αξιώσεων. Συνολικά, τα αρνητικά αποτελέσματα της θέσπισης ενός
συστήματος υποχρεωτικής ασφάλισης νομικής προστασίας υπερισχύουν των πιθανών οφελών 
της.
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Θα δημιουργούσε αμέσως μια δυσεπίλυτη σύγκρουση συμφερόντων υποχρεώνοντας την
ασφαλιστική εταιρεία του υπαιτίου να καλύψει τις δικαστικές δαπάνες του θύματος βάσει
χωριστού ασφαλιστήριου συμβολαίου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ασφάλιση αστικής
ευθύνης αυτοκινήτων και η ασφάλιση νομικής προστασίας έχουν διαφορετικούς στόχους και 
εξυπηρετούν διαφορετικά συμφέροντα. Ενώ η ασφάλιση αστικής ευθύνης καλύπτει τις ζημίες
που προκαλεί ο υπαίτιος σε τρίτους, η ασφάλιση νομικής προστασίας εστιάζεται στο θύμα. 
Επομένως, ενώ η εταιρεία ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων έχει συμφέρον να
διατηρήσει σε χαμηλό επίπεδο την αποζημίωση για τις προκληθείσες ζημίες, το θύμα έχει 
συμφέρον να λάβει την υψηλότερη δυνατή πληρωμή. Κατά συνέπεια, προκειμένου να
εξαλειφθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του θύματος, του υπαιτίου, της ασφάλισης 
αστικής ευθύνης αυτοκινήτων και της ασφάλισης νομικής προστασίας, πρέπει να 
παραμείνουν διακριτά αυτά τα δύο είδη ασφάλισης.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες για την αύξηση της ενημέρωσης
για την ασφάλιση νομικής προστασίας, ιδίως στα νέα κράτη μέλη. Οι καταναλωτές πρέπει να
ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα της δυνατότητας και της απόκτησης αυτής της 
ασφαλιστικής κάλυψης. Ο ρόλος των εθνικών ρυθμιστικών φορέων στην εφαρμογή
βέλτιστων πρακτικών από άλλα κράτη μέλη είναι εξαιρετικά σημαντικός. Οι εκστρατείες
ενημέρωσης του κοινού που πραγματοποιούν εθνικές αρχές, ο κλάδος των ιδιωτικών
ασφαλιστικών εταιρειών και οργανώσεις καταναλωτών είναι σημαντικές για την επαρκή
ανάπτυξη των εθνικών αγορών. Οι προσυμβατικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν
πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα κάλυψης νομικής προστασίας και οι καταναλωτές 
που δεν επιθυμούν να αποκτήσουν τέτοια ασφάλιση πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
δηλώσουν ότι ενημερώθηκαν σχετικά αλλά ότι επέλεξαν να μην έχουν αυτή τη συνιστώμενη 
ασφάλιση. Ασφαλιστές και ασφαλειομεσίτες πρέπει να υποχρεώνονται να ενημερώνουν τον
καταναλωτή για τους πιθανούς κινδύνους και για την ανάγκη για ασφάλιση νομικής 
προστασίας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει συστήματα εξωδικαστικής
διευθέτησης αξιώσεων, πρέπει να ενθαρρυνθούν να υιοθετήσουν μοντέλα βέλτιστων 
πρακτικών από άλλα κράτη μέλη.
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