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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind anumite aspecte legate de asigurarea auto
(2007/2258(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere raportul final al Comisiei privind „Anumite aspecte legate de asigurarea 
auto” (COM(2007)0207) (denumit în continuare „raportul Comisiei”),

– având în vedere Directiva 2000/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 
mai 2000 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la asigurarea de 
răspundere civilă auto şi de modificare a Directivelor 73/239/CEE şi 88/357/CEE ale 
Consiliului (a patra directivă privind asigurarea auto)1,

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor şi avizul 
Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0000/2008),

A. întrucât libera circulaţie a persoanelor în Europa, în special în contextul ultimelor două 
valuri de extindere şi al lărgirii corespunzătoare a grupului Schengen, a avut ca rezultat 
creşterea rapidă a numărului persoanelor precum şi a vehiculelor care traversează 
graniţele statelor membre, atât din motive profesionale, cât şi personale;

B. întrucât prioritatea protejării victimelor accidentelor necesită o legislaţie privind 
asigurarea auto clară, precisă şi eficace la nivel european; 

C. întrucât a patra directivă privind asigurarea auto invita Comisia să prezinte un raport 
Parlamentului European şi Consiliului referitor la punerea în aplicare şi la eficacitatea 
sancţiunilor naţionale introduse cu privire la procedura de ofertă/răspuns justificate,
precum şi referitor la echivalenţa lor şi să înainteze propuneri dacă este necesar; 

D. întrucât raportul Comisiei examinează dispoziţiile în materie de sancţiuni naţionale, 
eficacitatea mecanismului privind existenţa unui însărcinat al cererilor de despăgubire şi 
posibilitatea încheierii unei asigurări voluntare de protecţie juridică la care pot adera în 
plus potenţialele victime ale accidentelor rutiere;

E. întrucât articolul 4 alineatul (6) din a patra directivă privind asigurarea auto 
reglementează procedura de ofertă justificată, prin care victimele accidentelor de maşină 
care au loc în străinătate au dreptul să ceară o indemnizare reprezentantului însărcinat cu 
soluţionarea cererilor de despăgubire al asiguratorului din ţara de rezidenţă a victimei;

F. întrucât victima trebuie să primească un răspuns justificat din partea asiguratorului în 
termen de trei luni în lipsa căruia sunt prevăzute sancţiuni;

G. întrucât este încă nevoie să se clarifice funcţionarea acestei dispoziţii;
                                               
1 JO L 181, 20.7.2000, p. 65.
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H. întrucât Comisia trebuie să ţină seama pe deplin de extindere în procesul de punere în 
aplicare a politicilor UE, în special de costurile relativ ridicate ale asigurării auto în noile 
state membre; 

I. întrucât diferite dispoziţii în materie de sancţiuni cu privire la procedura de ofertă/răspuns 
justificate au fost puse în aplicare în statele membre; 

J. întrucât consultările cu autorităţile naţionale, inclusiv din noile state membre, au 
confirmat faptul că dispoziţiile actuale în materie de sancţiuni sunt oportune şi puse în 
aplicare în mod eficient în UE;

K. întrucât sistemul privind existenţa unui însărcinat al cererilor de despăgubire este relativ 
bine cunoscut în majoritatea statelor membre;

L. întrucât asigurarea de protecţie juridică pentru cheltuielile judiciare suportate de victimele 
accidentelor auto este disponibilă în majoritatea statelor membre; întrucât mai mult de 
90% din totalul cazurilor sunt soluţionate extrajudiciar şi cheltuielile judiciare sunt 
rambursate în multe state membre; întrucât, în plus, asigurătorii în materie de cheltuieli 
juridice au oferit deja acoperire pentru toate tipurile de cazuri transfrontaliere pentru o 
perioadă şi au însărcinat în consecinţă propriile departamente să soluţioneze cererile din 
străinătate şi să uşureze înţelegerile rapide;

M. întrucât întrebarea dacă aceste cheltuieli judiciare motivate ar trebui acoperite de 
asigurarea de răspundere civilă auto în toate statele membre este încă deschisă;

N. întrucât pieţele de asigurări din noile state membre se dezvoltă în mod constant; întrucât, 
totuşi, în anumite state, asigurarea de protecţie juridică este un produs relativ nou care are 
nevoie să fie promovat, deoarece asigurarea de protecţie juridică este destul de puţin 
cunoscută;

O. întrucât acoperirea obligatorie a cheltuielilor judiciare ar trebui să sporească încrederea 
consumatorilor în asigurarea de răspundere civilă auto, în special în cazurile în care se 
solicită despăgubiri, deoarece consumatorii din multe state membre noi se tem de taxele 
judiciare ridicate, care ar fi acoperite de asigurarea obligatorie; 

P. întrucât asigurarea obligatorie de protecţie juridică ar crea un volum de muncă 
suplimentar şi mai complex pentru sistemul judiciar şi ar putea întârzia rezolvarea 
contestaţiilor şi mări numărul de plângeri nejustificate; 

Q. întrucât asigurarea de răspundere civilă auto şi asigurarea de protecţie juridică au 
obiective şi funcţii diferite, şi anume în timp ce asigurarea de răspundere civilă auto 
prevede acoperirea cheltuielilor consumatorului în cazul oricărei plângeri adresate 
împotriva lui ca urmare a unui accident rutier, asigurarea de protecţie juridică acoperă 
costurile unui proces împotriva unui terţ în urma unui accident rutier;

R. întrucât campaniile publice realizate de autorităţile naţionale, de sectorul asigurărilor şi 
de organizaţiile de consumatori sunt importante pentru dezvoltarea pieţelor naţionale,

1. salută raportul Comisiei şi subliniază importanţa implicării tuturor părţilor interesate, în 
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special consumatorii, în procesul de consultare pentru dezvoltarea politicilor UE în acest 
domeniu;

2. solicită, prin urmare, implicarea sistematică a organizaţiilor de consumatori care 
reprezintă victimele în special în procesul de evaluare a eficacităţii sistemelor existente în 
statele membre; 

3. salută această evaluare ex post a măsurilor legislative, pentru a se asigura că normele 
funcţionează în conformitate cu scopul urmărit şi pentru a identifica eventualele aplicări 
necorespunzătoare neprevăzute;

4. subliniază importanţa creşterii încrederii consumatorilor în poliţele de asigurare auto 
pentru călătoriile transfrontaliere cu autovehiculele în UE, în special a automobiliştilor 
din vechile state membre care călătoresc spre destinaţii din noile state membre şi 
viceversa;

5. consideră că promovarea soluţiilor legale existente şi dictate de piaţă, care protejează 
consumatorul, întăresc încrederea acestuia în asigurările auto;

6. este de părere că statele membre sunt de asemenea responsabile de îmbunătăţirea 
sistemelor proprii de asigurare naţionale în raport cu legislaţia UE privind procedura de 
cerere/răspuns justificate şi cheltuielile juridice suportate de victime; 

7. solicită Comisiei să continue să monitorizeze îndeaproape buna funcţionare a 
mecanismelor de piaţă şi să prezinte un raport periodic Parlamentului pe această temă; 

8. subliniază că relaţiile de muncă dintre Comisie, autorităţile naţionale, sectorul 
asigurărilor şi consumatori ar trebui întărite pentru a asigura furnizarea constantă de date 
exacte privind întărirea sistemelor existente;

9. consideră, în conformitate cu abordarea UE general stabilită privind sancţiunile, că 
principiul subsidiarităţii ar trebui menţinut şi că nu este nevoie de armonizarea 
dispoziţiilor în materie de sancţiuni naţionale;

10. consideră că organismele de reglementare la nivel naţional sunt mai bine plasate pentru a 
garanta nivelul maxim de protecţie a consumatorului pe pieţele naţionale;

11. recomandă, prin urmare, în ceea ce priveşte procedura de cerere/răspuns justificate, să 
lase la alegerea statelor membre impunerea de sancţiuni şi să aleagă care sunt tipurile şi 
nivelurile dispoziţiilor potrivite;

12. reaminteşte importanţa stimulării încrederii cetăţenilor în funcţionarea sistemului de 
soluţionare a cererilor de despăgubire prin promovarea acestuia prin campanii publice şi 
prin intermediul altor măsuri adecvate; 

13. invită statele membre să sporească încrederea consumatorilor prin încurajarea măsurilor 
adecvate care măresc gradul de sensibilizare şi prin utilizarea centrelor de informare cu 
privire la asigurările naţionale; 
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14. invită, în plus, statele membre să ceară asigurătorilor, în cadrul pachetului informaţional 
precontractual, să ofere consumatorilor informaţii complete privind modul în care 
funcţionează sistemul privind existenţa unui însărcinat al cererilor de despăgubire şi care 
sunt utilizările şi beneficiile acestuia pentru partea asigurată;

15. îndeamnă Comisia să continue monitorizarea sistemului şi să coordoneze şi să ofere 
asistenţă atunci când este nevoie sau în cazul în care autorităţile naţionale cer asistenţă; 

16. consideră, în plus, în ceea ce priveşte asigurarea de răspundere civilă auto, că acoperirea 
obligatorie a cheltuielilor juridice ar descuraja în mod cert recurgerea la procedurile 
extrajudiciare, ceea ce ar putea spori numărul acţiunilor în instanţă şi ar conduce, prin 
urmare, la creşterea nejustificată a volumului de muncă din sistemul judiciar şi ar risca să 
destabilizeze funcţionarea pieţei de asigurări facultative de protecţie juridică, care există 
şi se află în evoluţie; 

17. consideră, prin urmare, că, în general, efectele negative ale introducerii unui sistem de 
acoperire obligatorie a cheltuielilor juridice în cadrul asigurării de răspundere civilă auto 
ar depăşi beneficiile potenţiale;

18. îndeamnă Comisia să ia, în colaborare cu statele membre, măsurile suplimentare necesare 
pentru a spori gradul de sensibilizare cu privire la asigurarea de protecţie juridică, în 
special în statele membre noi, concentrându-se asupra informării cetăţenilor despre 
avantajele ofertei şi deţinerii acestui tip de asigurare;

19. consideră, în acest context, că rolul organismelor de reglementare la nivel naţional este 
capital pentru punerea în aplicare a bunelor practici din alte state membre;

20. invită, prin urmare, Comisia să consolideze protecţia consumatorului îndemnând statele 
membre să îşi încurajeze organismele de reglementare la nivel naţional şi companiile de 
asigurări naţionale pentru a spori gradul de informare cu privire la existenţa unei asigurări 
facultative de protecţie juridică;

21. consideră că informaţiile precontractuale privind asigurarea auto ar trebui să cuprindă 
informaţii referitoare la posibilitatea de a exclude o asigurare care să acopere cheltuielile 
juridice, iar consumatorii care nu doresc să încheie această asigurare ar trebui să aibă 
posibilitatea de a declara că sunt la curent cu aceasta, dar că au refuzat să o încheie;

22. invită statele membre să încurajeze organismele de reglementare la nivel naţional şi 
intermediarii să îşi informeze clienţii cu privire la riscurile şi la asigurarea facultativă 
suplimentară care ar fi în folosul consumatorului, ca de exemplu asigurarea de protecţie 
juridică, asigurarea de asistenţă şi asigurarea de furt auto;

23. invită statele membre care nu au introdus sisteme alternative de soluţionare a cererilor de 
despăgubire să introducă astfel de sisteme bazate pe bunele practici din alte state 
membre;

24. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Within the EU, cross-border levels of automobile travel are rising in relation to the 
freedom of movement of persons. This strengthens the need for clear, precise and 
working motor insurance legislation at EU level. The protection of accident victims has 
always been a priority which requires that several problems be resolved.

The Commission Report of June 2007 (COM 2007(0207)) on certain issues relating to 
motor insurance examines several important issues, namely the implementation of the 4th

Motor Insurance Directive on national penalty provisions and the effectiveness of these 
provisions, the effectiveness of the claims representative mechanism, and the present 
availability of voluntary legal expenses insurance, which can be additionally taken out by 
potential victims of road accidents.

The Commission Report mainly deals with one specific provision of the 4th Motor 
Insurance Directive. This provision governs the reasoned offer procedure. On the basis 
of the 4th.Directive, victims of car accidents abroad (or cross-border) have the right to 
apply for compensation to the claims representative of the insurer appointed in the 
country of the victim's residence. The victim must receive a reply from the insurer 
within 3 months, if not sanctions are foreseen. The 2nd part of the Commission Report 
deals with the issue of legal expenses born by the victim and whether these should be 
covered by the insurer of the tort party.

The national penalty provisions of Member States and the effectiveness of implementation in 
market mechanisms are still being examined by the Commission. Sanctions are envisaged if 
the deadline of three months for a reasoned reply/offer is not respected. The Commission has 
sent questionnaires to Member States and Commission experts are still working on 
summarizing results and updating a table with all penalties.

Consultations with national authorities, including in the new Member States, have confirmed 
that current penalty provisions are adequate and their implementation is effective across the 
EU. This report proposes that the European Commission should continue to monitor the 
situation, coordinate and help where needed where national authorities ask for assistance, 
especially given the rapid increase in the number of Europeans travelling to other EU Member 
States following enlargement of the EU and Schengen zone.

Furthermore, in this report, it is proposed to leave discretion to Member States to 
impose sanctions and to choose which sanctions are appropriate in accordance with the 
subsidiarity principle and accordingly, that there is no need for the harmonisation of national 
penalty provisions. Indeed, different systems have emerged in Member States and national 
regulatory bodies are better placed on their national markets to guarantee the maximum 
possible level of consumer protection.

The claims representatives system is known in all Member States. According to Art. 5 of the 
Fourth Motor Insurance Directive all Member States have set up an information centre. The 
information centre is obliged to inform all victims of a cross border road traffic accident 
(drivers, passengers and pedestrians) how they can pursue their claim against the foreign 
party. They will trace the foreign party’s insurer and their relevant claims representative by 



PE404.499v01-00 8/8 PR\714466RO.doc

RO

the foreign registration plate, if necessary. All information centres can be reached over the 
phone or by email in general, but a lot of information centres have also set up their own 
websites to inform the consumer accordingly. The relevant information is continuously 
updated. If the insured calls his own insurance company in case of a cross-border accident, the 
insurance company frequently assists him with the contact details of the relevant information 
centre.

Consumer confidence would be raised if Member States would find appropriate measures to 
provide the consumers with the contact details of the national information centres, if there is 
the need for additional consumer information. In addition, as part of the pre-contractual 
information package, consumers should receive comprehensive information of how the claims 
representative system works and what are its uses and benefits to the insured party.

Legal expenses insurance is available in most Member States (excl. Malta and Cyprus).
Numbers show that more than 90% of all cases are settled out-of-court and legal  costs  
reimbursed in many Member States. Markets in the new Member States are emerging and 
steadily growing. However, in number of them, legal expenses insurance is a relatively new 
product which needs to be promoted. Public awareness about legal expenses insurance 
remains low in new Member States therefore there is a need to raise awareness.

The main issue here is whether to introduce compulsory legal expenses insurance throughout 
the EU, or keep voluntary legal expenses insurance as a reliable and effective solution. The 
first option has some advantages, especially for consumers in new Member States. It should 
increase consumer confidence particularly when seeking legal redress, given that many new 
Member State consumers are wary of expensive legal fees. However, this would create an 
additional and more complex workload for Courts, corresponding delays in the resolution of 
disputes, potentially a higher percentage of unjustified claims, higher premiums, especially in 
countries where insurers currently propose cheaper cover which does not already include any 
legal expenses insurance. Most importantly, it would create a disincentive for claims to be 
settled out of court. In addition the functioning legal expenses insurance market would be 
destabilised. As a whole, the negative effects of introducing a system of compulsory legal 
expenses insurance would outweigh the potential benefits.

Further steps are needed for raising awareness on legal protection insurance, particularly in 
the new Member States. Consumers should be informed about the advantages of being offered 
and having this insurance cover. The role of national regulatory bodies for implementation of 
best practices from other Member States is crucial.

Public campaigns by national authorities, the private insurance industry and consumer
organisations, are important for the adequate development of national markets. Intermediaries 
should be obliged to inform the customer about possible risks and the need of legal expenses 
insurance. In addition to this, those Member States that do not have established alternative 
dispute resolution systems in place for settling claims, should be encouraged to introduce 
best-practice models from other Member States.
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