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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora dawn is-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

A. billi ċ-ċaqliq transkonfinali ta' vetturi qed jiżdied minħabba ċ-ċirkolazzjoni ħielsa tal-
persuni fl-Ewropa u għalhekk huwa aktar meħtieġ li jkun hemm leġislazzjoni ċara u 
effettiva għall-ħarsien tal-vittimi ta' l-inċidenti tat-traffiku,

B. billi bħalissa l-Istati Membri jadottaw reġim differenti rigward il-kwistjonijiet marbuta 
ma' l-assikurazzjoni ta' vetturi għalhekk, għal dan il-għan, hemm l-obbligu ta' analiżi minn 
Kumitat ta' kollaborazzjoni ta' l-awtoritajiet nazzjonali, 

1. jistieden lill-Istati Membri biex jiggarantixxu l-effikaċja tal-liġijiet maħsuba fil-każ li ma' 
tiġix rispettata l-iskadenza ta' tliet xhur għat-tressiq ta' tweġiba motivata għat-talba ta' 
kumpens jew ta' offerta motivata ta' kumpens,

2. iqis li huwa xieraq li jiġu kkunsidrati bir-reqqa r-raġunijiet għall-inadempjenza tal-
kumpaniji ta' l-assikurazzjoni qabel jiġu applikati l-pieni, billi b'mod partikulari jitqiesu l-
fatturi li mhumiex fil-kontroll tal-kumpaniji stess; jawgura li l-Kummissjoni tibqa' 
tosserva s-swieq nazzjonali u toffri l-kontribut tagħha lil dawk l-awtoritajiet nazzjonali li 
jitolbu l-assistenza tagħha;

3. iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jipprovdu l-informazzjoni meħtieġa dwar is-sistema ta' 
mandatarji għal-likwidazzjoni ta' danni, inkluża l-lista tagħhom, fl-Istati Membri kollha, 
mhux biss billi jistiednu lill-kumpaniji ta' assikurazzjoni biex jispeċifikaw l-informazzjoni 
pre-kuntrattwali tal-metodi ta' tħaddim tas-sistema u l-benefiċċji li toffri, b'mod 
partikulari, dawk li jiffavorixxu l-kuntratti ma' ċentri ta' informazzjoni stabbiliti fl-Istati 
Membri differenti;

4. iqis li huwa xieraq li l-assikurazzjoni għall-ispejjeż legali tinżamm fuq bażi voluntarja 
sakemm ikunu rispettati l-partikularitajiet tas-swieq nazzjonali differenti; jawgura li l-
Istati Membri jiffavorixxu l-għarfien ta' din il-forma ta' assikurazzjoni permezz ta' 
kampanji xierqa ta' informazzjoni u jagħtu inċentiv biex jingħata servizz simili b'mod 
liberu bil-għan li jkun inkoraġġut it-tixrid ta' mudelli ispirati mill-aħjar prassi fi Stati 
Membri oħra.
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