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I. Introducere

Nivelurile transfrontaliere ale călătoriilor cu autovehiculul sunt în creștere în relație cu 
libertatea de circulație a persoanelor pe teritoriul Europei. Acest fapt sporește necesitatea unei 
legislații clare, precise și funcționale privind asigurarea auto la nivel UE. Protecția victimelor 
accidentelor a constituit dintotdeauna o prioritate care necesită soluționarea mai multor 
probleme. 

Raportul Comisiei din iunie 2007 (COM 2007(0207)) privind anumite chestiuni legate de 
asigurarea auto abordează o dispoziție anume din a patra directivă privind asigurarea auto. 
Dispoziția în cauză guvernează procedura ofertei rezonabile.

În temeiul celei de-a patra directive, victimele accidentelor auto survenite în străinătate (sau 
transfrontaliere) au dreptul de a solicita compensație la reprezentatul de despăgubiri al 
asigurătorului numit în țara de reședință a victimei. Victima trebuie să primească un răspuns 
de la asigurător în termen de 3 luni, în caz contrar fiind prevăzute sancțiuni. Se propune a lăsa 
la discreția statelor membre impunerea de sancțiuni și alegerea sancțiunilor adecvate.

A doua parte a raportului Comisiei abordează chestiunea cheltuielilor de judecată suportate de 
către victimă și dacă acestea ar trebui acoperite de către asigurător sau de către partea care a 
produs prejudiciul.

II. Chestiuni spre discutare

Raportul Comisiei examinează mai multe chestiuni importante:

Dispozițiile de penalizare naționale și eficiența punerii în aplicare a acestora în cadrul 
mecanismelor de piață sunt încă examinate de către Comisie. Se impun sancțiuni dacă 
termenul de trei luni pentru un răspuns justificat/o ofertă nu este respectat. Comisia a trimis 
chestionare statelor membre, iar experții Comisiei lucrează în prezent la rezumarea 
rezultatelor și la actualizarea unui tabel cu toate penalizările.

1. Punerea în aplicare a celei de-a patra directive privind asigurarea auto în 
ceea ce priveşte dispoziţiile de penalizare naţionale şi eficienţa acestora

2. Eficienţa mecanismului reprezentantului de despăgubiri 
3. Disponibilitatea în prezent a asigurării voluntare pentru cheltuieli de 

judecată, care poate fi încheiată adiţional de către victimele potenţiale ale 
accidentelor auto
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Raportorul consideră că principiul subsidiarității trebuie susținut în acest caz și că nu este 
necesară armonizarea dispozițiilor de penalizare naționale. Diferite sisteme au apărut în 
statele membre, iar organismele naționale de reglementare sunt mai bine situate, în ceea ce 
privește piețele naționale, pentru a garanta nivelul maxim posibil de protecție a 
consumatorului. Consultările cu autoritățile naționale, inclusiv în noile state membre, au 
confirmat faptul că actualele dispoziții de penalizare sunt adecvate, iar punerea în aplicare a 
acestora este efectivă pe întreg cuprinsul UE. Comisia Europeană trebuie să monitorizeze 
situația, să o coordoneze și să ofere sprijin acolo unde este necesar și atunci când autoritățile 
naționale solicită asistență.

Sistemul reprezentanților de despăgubiri este cunoscut în majoritatea statelor membre UE. 
În cele mai multe cazuri, companiile de asigurări își informează clienții, de exemplu prin 
telefon sau în scris, despre reprezentanții corespunzători din diferite țări. Mai mult, centrele de 
informare din unele state membre oferă victimelor accidentelor informațiile relevante. 
Alternativ, informațiile sunt disponibile pe Internet sau, prin telefon, la companiile de 
asigurare.

Raportorul consideră că încrederea consumatorului ar crește dacă, ca parte a pachetului de 
informații contractuale, asigurătorii ar fi obligați să furnizeze o listă a reprezentanților lor de 
despăgubiri din toate statele membre. În plus, ca parte a pachetului de informații contractuale, 
consumatorii ar trebui să primească informații cuprinzătoare cu privire la modul în care 
funcționează sistemul de reprezentanți de despăgubiri și care sunt utilizările și beneficiile 
acestuia pentru partea asigurată. Comisia ar trebui să continue monitorizarea atentă a 
funcționării sistemului, în special dată fiind creșterea rapidă a numărului de europeni care 
călătoresc în alte state membre UE în urma extinderii UE și a zonei Schengen.

Asigurarea pentru cheltuieli de judecată este disponibilă în majoritatea statelor membre 
(exclusiv Malta și Cipru). Cifrele arată că aproximativ 90% din toate cazurile sunt soluționate 
în afara instanței, iar cheltuielile de judecată sunt rambursate în numeroase state membre. În 
plus, timp de ani de zile, asigurătorii pentru cheltuieli de judecată au oferit acoperire pentru 
toate tipurile de cazuri transfrontaliere, înființându-și propriile departamente pentru tratarea 
plângerilor din străinătate și facilitarea soluționării rapide. Piețele din noile state membre sunt 
în formare și înregistrează o creștere constantă. Cu toate acestea, pe un număr din aceste piețe, 
asigurarea pentru cheltuielile de judecată reprezintă un produs relativ nou, care trebuie 
promovat. Gradul de conștientizare publică cu privire la asigurarea pentru cheltuieli de 
judecată rămâne scăzut în noile state membre. Pentru consolidarea încrederii consumatorului 
trebuie prin urmare, în primul rând, să creștem gradul de conștientizare.

Chestiune principală:
 introducerea unei asigurări obligatorii 

pentru cheltuieli de judecată, sau 
 menţinerea asigurării voluntare pentru 

cheltuieli de judecată drept o soluţie 
fiabilă şi eficientă
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Prima opțiune prezintă unele avantaje, în special pentru consumatorii din noile state membre. 
Aceasta ar trebui să crească încrederea consumatorului, în special atunci când acesta apelează 
la soluționarea judiciară, dat fiind faptul că numeroși consumatori din noile state membre se 
feresc de taxele de judecată costisitoare, care ar fi astfel acoperite de asigurarea obligatorie. 
Aceasta ar crea însă un volum de muncă suplimentar și mai complex pentru instanțe, 
rezultând în întârzieri în soluționarea litigiilor, posibil un procentaj mai mare de pretenții 
nejustificate, rate de asigurare mai mari, în special în țările în care asigurătorii propun în 
prezent o acoperire mai ieftină care nu include încă nicio asigurare pentru cheltuielile de 
judecată. Cel mai important, aceasta ar crea un contrastimulent pentru soluționarea pretențiilor 
în afara instanței. Pe ansamblu, efectele negative ale introducerii unui sistem de asigurare 
obligatorie pentru cheltuielile de judecată ar depăși beneficiile posibile.

S-ar crea imediat un conflict de interese insolubil dacă asigurătorul părții răspunzătoare ar fi 
obligat să ofere acoperire pentru costurile de litigiu ale victimei sub forma unei polițe de 
asigurare separate. Aceasta deoarece asigurarea de răspundere civilă auto (ARCA) și 
asigurarea de protecție juridică au obiective diferite și deservesc interese distincte. În timp ce 
asigurarea de răspundere civilă compensează pagube cauzate de partea răspunzătoare unor 
terțe părți, asigurarea de protecție juridică se concentrează asupra victimei. Prin urmare, dacă 
interesul asigurătorului ARCA este de a menține scăzute compensațiile pentru pagube, 
interesul victimei este să primească o plată cât mai mare. În consecință, pentru eliminarea 
conflictelor de interese dintre victimă, partea răspunzătoare, ARCA și asigurarea de protecție 
juridică, cele două tipuri de asigurare trebuie menținute distincte.    

Raportorul consideră că sunt necesare demersuri suplimentare pentru creșterea gradului de 
conștientizare în ceea ce privește asigurarea de protecție juridică, în special în noile state 
membre. Consumatorii ar trebui informați în legătură cu avantajele de a li se oferi și de a 
deține această acoperire de asigurare. Rolul organismelor de reglementare naționale pentru 
punerea în aplicare a celor mai bune practici din alte state membre este esențial. Campaniile
publice ale autorităților naționale, industria de asigurare privată și organizațiile 
consumatorilor sunt importante pentru dezvoltarea corespunzătoare a piețelor naționale. 
Informațiile precontractuale ar trebui să includă date privind opțiunea de a încheia o asigurare 
pentru cheltuieli de judecată, iar consumatorii care nu doresc să încheie o astfel de asigurare 
ar putea avea opțiunea de a semna că li s-a adus la cunoștință, dar că au refuzat deținerea 
acestei asigurări recomandate. Agenții și brokerii de asigurări ar trebui să fie obligați să 
informeze clientul despre riscurile posibile și necesitatea asigurării pentru cheltuieli de 
judecată. Pe lângă acestea, acele state membre care nu au instituite sisteme de soluționare 
extra-judiciară a pretențiilor ar trebui încurajate să introducă modele de cele mai bune practici
preluate din alte state membre.
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