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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice incită Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, 
competentă în fond, să includă în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată 
următoarele sugestii:

A. întrucât numărul deplasărilor transfrontaliere cu automobilul este în creştere datorită 
liberei circulaţii a persoanelor în Europa şi, prin urmare, este şi mai necesară o 
reglementare clară şi funcţională pentru protecţia victimelor accidentelor rutiere,

B. întrucât statele membre adoptă în prezent dispoziţii diferite referitoare la diferitele aspecte 
ale asigurărilor auto, astfel încât se impune efectuarea unei analize de către Comisie, în 
colaborare cu autorităţile naţionale,

1. invită statele membre să garanteze eficacitatea sancţiunilor prevăzute în cazul
nerespectării termenului de trei luni pentru prezentarea unui răspuns motivat la cererea de 
despăgubire sau a unei oferte motivate de despăgubire,

2. consideră oportun ca, înainte de aplicarea sancţiunilor, să se cerceteze atent cauzele 
deficienţelor societăţilor de asigurări, luând în considerare în special factorii independenţi 
de respectivele societăţi; speră continuarea monitorizării de către Comisie a pieţelor 
naţionale şi acordarea de asistenţă din partea acesteia autorităţilor naţionale care o solicită;

3. solicită insistent statelor membre să furnizeze informaţiile necesare privind sistemul de 
reprezentanţi autorizaţi să soluţioneze cererile de despăgubire, care să cuprindă şi lista lor 
din fiecare stat membru, şi aceasta nu doar solicitând societăţilor de asigurări să specifice, 
în informaţiile precontractuale, modalităţile de funcţionare a sistemului şi avantajele 
acestuia, ci şi, în special, favorizând contactele cu centrele de informare înfiinţate în 
diferite state membre;

4. consideră oportună menţinerea caracterului facultativ al asigurărilor pentru cheltuielile 
judiciare, în vederea respectării specificului pieţelor naţionale; speră ca statele membre să 
promoveze cunoaşterea acestui tip de asigurare, prin intermediul unor campanii de 
informare pertinente şi să încurajeze libertatea de prestare a unui astfel de serviciu, astfel 
încât să se încurajeze difuzarea modelelor inspirate din cele mai bune practici ale altor 
state membre.


	713844ro.doc

