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I. Introduzzjoni

Il-livelli ta' vjaġġar bil-karozzi bejn il-fruntieri qed jiżdiedu minħabba l-libertà ta' 
moviment ta' persuni fl-Ewropa. Dan isaħħaħ il-bżonn ta' leġiżlazzjoni ċara, preċiża u li 
taħdem dwar l-assikurazzjoni ta' vetturi bil-mutur fil-livell ta' l-UE. Il-protezzjoni tal-
vittmi ta' inċidenti dejjem kienet prjorità li teżiġi li jissolvew ħafna problemi. 

Ir-Rapport tal-Kummissjoni ta' Ġunju 2007 (COM 2007(0207)) dwar ċertu kwistjonijiet 
relatati ma' l-assikurazzjoni ta' vetturi bil-mutur jitratta dwar dispożizzjoni speċifika waħda 
tar-Raba' Direttiva ta' l-Assikurazzjoni ta' vetturi bil-mutur. Din id-dispożizzjoni tiggverna l-
proċedura għal offertà maħsuba.

Fuq il-bażi tar-Raba' Direttiva, il-vittmi ta' l-inċidenti tal-karozzi barra mill-pajjiż (jew bejn il-
fruntieri) għandhom id-dritt li japplikaw għal kumpens għand ir-rappreżentant tal-klejms tal-
persuna assikurata li jkun inħatar fil-pajjiż ta' residenza tal-vittma. Il-vittma trid tirċievi 
tweġiba mill-kumpanija ta' l-assikurazzjoni fi żmien 3 xhur, jekk le hemm previsti s-
sanzjonijiet. Huwa propost li l-Istati Membri jingħataw diskrezzjoni li jimponu sanzjonijiet u 
li jagħżlu liema sanzjonijiet huma xierqa.

It-tieni parti tar-Rapport tal-Kummissjoni titratta l-kwistjoni ta' spejjeż legali koperti mill-
vittma u jekk dawn għandhomx jiġu koperti mill-kumpanija ta' l-assikurazzjoni tat-terza parti.

II. Kwistjonijiet għad-diskussjoni

Ir-Rapport tal-Kummissjoni jeżamina numru ta' kwistjonijiet importanti:

Dispożizzjonijiet nazzjonali għal ħlasijiet penali u l-effettività ta' l-implimentazzjoni 
tagħhom dwar il-mekkaniżmi tas-suq għadhom qed jiġu eżaminati mill-Kummissjoni. Jekk l-
iskadenza ta' tliet xhur għal tweġiba/offertà maħsuba ma tiġix rispettata, jiġu imposti s-
sanzjonijiet. Il-Kummissjoni bagħtet kwestjonarji lill-Istati Membri u l-esperti tal-
Kummissjoni qed jaħdmu biex joħolqu sommarju tar-riżultati u biex jaġġornaw tabella bil-
penalitajiet kollha. 

1. The implementation of the 4th Motor Insurance Directive on national 
penalty provisions and the effectiveness of these provisions

2. The effectiveness of the claims representative mechanism
3. The present availability of voluntary legal expenses insurance, which can 

be additionally taken out by potential victims of a road accidents
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Ir-rapporteur jemmen li l-prinċipju tas-sussidjarjetà għandu f'dan il-każ jiġi mħares u 
m'hemmx bżonn għall-armonizzazzjoni ta' dispożizzjonijiet nazzjonali għal ħlasijiet penali.
Inħolqu sistemi differenti fl-Istati Membri u l-korpi regolatorji nazzjonali jinsabu f'pożizzjoni 
aħjar, fir-rigward tas-swieq nazzjonali tagħhom, biex jiggarantixxu l-livell massimu possibbli 
tal-ħarsien tal-konsumatur. Il-konsultazzjonijiet ma' l-awtoritajiet nazzjonali, inklużi ma' l-
Istati Membri l-ġodda, ikkonfermaw li d-dispożizzjonijiet penali attwali huma adegwati u l-
implimentazzjoni tagħhom hija effettiva fl-UE kollha. Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
timmoniterja s-sitwazzjoni, tikkoordina u tgħin fejn hemm bżonn u fejn l-awtoritajiet 
nazzjonali jitolbu għall-għajnuna. 

Is-sistema tar-rappreżentanti tal-klejms hija magħrufa fil-maġġoranza ta' l-Istati Membri ta' 
l-UE. F'ħafna każijiet, il-kumpaniji ta' l-assikurazzjoni jinfurmaw lill-klijenti tagħhom, eż. 
permezz tat-telefown jew ittra, dwar ir-rappreżentanti relevanti f'pajjiżi varji. Barra minn 
hekk, iċ-ċentri ta' informazzjoni f'ċertu Stati Membri jipprovdu lill-vittmi ta' inċidenti bl-
informazzjoni relevanti. Alternattiva oħra hija li l-informazzjoni tkun disponibbli fuq l-
Internet, jew permezz ta' telefonata lill-kumpaniji ta' l-assikurazzjoni. 

Ir-rapporteur jemmen li l-kunfidenza tal-konsumatur tiżdied jekk, bħala parti mill-pakkett ta' 
informazzjoni kuntrattwali, l-kumpaniji ta' l-assikurazzjonii jkunu obbligati jipprovdu lista 
tar-rappreżentanti tal-klejms tagħhom fl-Istati Membri kollha. Flimkien ma' dan, bħala parti 
mill-pakkett ta' informazzjoni pre-kuntrattwali, il-konsumaturi għandhom jirċievu 
informazzjoni komprensiva ta' kif taħdem is-sistema tar-rappreżentanti tal-klejms u x'inhuma 
l-użu u l-benefiċċji tagħha għall-parti assikurata. Il-Kummissjoni għandha tkompli 
timmoniterja mill-qrib l-iffunzjonar tas-sistema, speċjalment minħabba ż-żieda rapida fin-
numru ta' Ewropej li jivvjaġġaw lejn Stati Membri ta' l-UE oħra wara t-tkabbir ta' l-UE u taż-
żona ta' Schengen. 

Assikurazzjoni għall-ispejjeż legali hija disponibbli f'ħafna Stati Membri (barra Malta u 
Ċipru.) Iċ-ċifri juru li madwar 90% tal-każijiet kollha jissolvew barra mill-qorti u spejjeż 
legali jiġu rimborsati f'ħafna Stati Membri. Flimkien ma' dan, għal snin twal, il-kumpaniji ta' 
l-assikurazzjoni ta' l-ispejjeż legali pprovdew koperturi għal kull tip ta' każijiet bejn il-
fruntieri u waqqfu d-dipartimenti propji tagħhom biex jittrattaw il-klejms barranin u biex 
jiffaċilitaw soluzzjoni mgħaġġla. Fl-Istati Membri l-ġodda qed jinħolqu u qed jikbru sew is-
swieq. Madankollu, f'numru minnhom, l-assikurazzjoni ta' l-ispejjeż legali hija prodott 
relattivament ġdid li għandu bżonn jitħeġġeġ. Kuxjenza pubblika dwar l-assikurazzjoni ta' l-
ispejjeż legali jibqa' baxx fl-Istati Membri l-ġodda. Aħna għalhekk għandna bżonn 
primarjament noħolqu kuxjenza biex tissaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumatur. 

Main issue:
 introduce a compulsory legal expenses 

insurance, or
 keep voluntary legal expenses insurance 

as a reliable and effective solution
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L-ewwel għażla għandha xi vantaġġi, speċjalment għall-konsumaturi fl-Istati Membri l-
ġodda. Għandha żżid il-kunfidenza tal-konsumatur partikolarment meta jfittex riparazzjoni 
legali, minħabba l-fatt li ħafna konsumaturi ta' Stati Membri ġodda jibżgħu minn spejjeż 
legali għoljin li jkunu koperti minn assikurazzjoni obligatorja. Madankollu, dan joħloq 
ammont ta' xogħol addizzjonali u iżjed kumpless għall-Qrati, dewmien korrispondenti biex 
jissolvew il-kwistjonijiet, potenzjalment persentaġġ ogħla ta' klejms mhux iġġustifikati, 
primjums ogħla, speċjalment f'pajjiżi fejn il-kumpaniji ta' l-assikurazzjoni attwalment 
jipproponu kopertura irħas li ma tinkludix diġà kwalunkwe assikurazzjoni ta' l-ispejjeż legali. 
L-iżjed importanti huwa li dan iwassal għal nuqqas ta' inċentiva biex il-klejms jiġu solvuti 
barra mill-qrati. Fis-sħuħija tagħhom, l-effetti negattivi biex tiġi introdotta sistema ta' 
assikurazzjoni għall-ispejjeż legali obbligatorji jkunu iżjed mill-benefiċċji potenzjali. 

Dan joħloq immedjatament kunflitt ta' interessi li ma jissolviex biex jobbliga lill-kumpanija ta' 
l-assikurazzjoni tal-parti responsabbli biex tipprovdi kopertura għall-ispejjeż ta' litigazzjoni 
tal-vittma fil-forma ta' polza ta' l-assikurazzjoni separata. Dan huwa għax l-assikurazzjoni u l-
assikurazzjoni għall-protezzjoni legali tar-Responsabilità tal-Vetturi bil-Mutur tat-Terza Parti 
(MTPL) għandhom objettivi differenti u jaqdu interessi separati. Filwaqt li l-assikurazzjoni 
tar-responsabilità tagħmel tajjeb għad-danni kkawżati mill-parti responsabbli lit-terza parti, l-
assikurazzjoni tal-protezzjoni legali tiffoka fuq il-vittma. Għalhekk, fejn l-interess tal-
kumpanija ta' l-assikurazzjoni MTPL huwa li jżomm il-kumpens għad-danni baxx, l-interess 
tal-vittma huwa li jirċievi l-ogħla pagament. B'konsegwenza, sabiex jitneħħew il-kunflitti ta' 
interessi bejn il-vittmi, il-parti responsabbli, l-MTPL u l-assikurazzjoni tal-protezzjoni legali, 
dawn iż-żewġ tipi ta' assikurazzjoni jridu jinżammu separati.

Ir-rapporteur jemmen li hemm bżonn jittieħdu passi ulterjuri biex tiżdied il-kuxjenza dwar l-
assikurazzjoni tal-protezzjoni legali, b'mod partikolari fl-Istati Membri l-ġodda. Il-
konsumaturi għandhom ikunu informati dwar il-vantaġġi li jkollhom meta jiġu offruti u meta 
jkollhom din il-kopertura ta' l-assikurazzjoni. L-irwol tal-korpi regolatorji nazzjonali għall-
implimentazzjoni ta' l-aħjar prattiki minn Stati Membri oħra huwa kruċjali. Kampanji pubbliċi 
mill-awtoritajiet nazzjonali, mill-industrija privata ta' l-assikurazzjoni u mill-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi huma importanti għall-iżvilupp adegwat tas-swieq 
nazzjonali. Informazzjoni pre-kuntrattwali għandha tinkludi informazzjoni dwar l-għażla biex 
wieħed ikun kopert għall-ispejjeż legali u l-konsumaturi li ma jkunux iridu jieħdu din l-
assikurazzjoni jista' jkollhom l-għażla li jiffirmaw li huma konxji imma li ddeċidew li ma 
jiħdux din l-assikurazzjoni rakkomandata. L-aġenti u s-sensara ta' l-assikurazzjoni għandhom 
ikunu obligati li jinfurmaw lill-klijenti dwar ir-riskji possibbli u l-bżonn ta' assikurazzjoni 
għall-ispejjeż legali. Flimkien ma' dan, dawk l-Istati Membri li għadhom ma waqqfux sistemi 
biex il-klejms ikunu jistgħu jissolvew barra mill-qorti, għandhom jitħeġġu biex jintroduċu 
mudelli ta' l-aħjar prattiki minn Stati Membri oħrajn.


	708911mt.doc

