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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que, devido à livre circulação de pessoas na Europa, as deslocações 
transfronteiriças de automóvel têm vindo a aumentar, o que torna ainda mais premente a 
necessidade de dispor de regulamentação clara e funcional que proteja as vítimas de
acidentes viários,

B. Considerando que, no presente estádio, os Estados-Membros adoptam regimes 
heterogéneos no que respeita às questões relacionadas com o seguro automóvel, pelo que 
se impõe que a Comissão proceda a uma análise na matéria, coadjuvada, para o efeito,
pelas entidades nacionais,

1. Convida os Estados-Membros a garantirem a eficácia das sanções previstas no caso de não 
ser respeitado o prazo de três meses para apresentar uma resposta fundamentada ao pedido 
de indemnização ou uma proposta fundamentada de indemnização;

2. Considera que, antes de se proceder à imposição de sanções, é oportuno ponderar 
atentamente as causas de incumprimento por parte das companhias de seguros, tendo 
sobretudo em conta factores independentes da vontade das próprias companhias; exprime 
o desejo de que a Comissão continue a acompanhar os mercados nacionais, oferecendo o 
seu contributo às entidades nacionais que requeiram a sua assistência;

3. Exorta os Estados-Membros a prestarem as devidas informações sobre o sistema dos 
representantes para a regularização dos sinistros - inclusive mediante o fornecimento da 
lista destes últimos em todos os Estados-Membros -, instando as companhias de seguros a 
especificarem nas informações pré-contratuais as modalidades de funcionamento do 
sistema e os benefícios deste advenientes, e sobretudo propiciando os contactos com os 
centros de informação criados nos vários Estados-Membros;

4. Julga oportuno manter numa base voluntária o seguro respeitante às despesas com a 
justiça, de modo a respeitar as características específicas dos diferentes mercados 
nacionais; exprime o desejo de que os Estados-Membros incrementem o conhecimento 
desta modalidade de seguro através de campanhas informativas e fomentem a livre 
prestação de tal serviço, no intuito de estimular a circulação dos modelos pautados pelas 
melhores práticas de outros Estados-Membros.    
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