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asigurarea de răspundere civilă într-o cauză transfrontalieră

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a suferit un accident de muncă în urma căruia a rămas tetraplegic. Acesta lucra în 
Spania pentru un subcontractor spaniol al unei companii germane. Este cert faptul că această 
companie își va asuma răspunderea, dar procedurile de stabilire a despăgubirilor de asigurare 
durează, ceea ce în mod clar privează persoana în cauză de drepturile de care aceasta 
beneficiază.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 202, alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Activitatea societăților de asigurări generale din Uniunea Europeană este reglementată de o 
vastă legislație în dreptul UE. Directivele UE referitoare la asigurările generale1 oferă un 
cadru juridic armonizat pentru exercitarea activităților de asigurare. Aceste norme includ, 
printre altele, condițiile pentru acordarea autorizației inițiale pentru o societate de asigurări, 
supravegherea prudențială continuă și retragerea autorizației. 
Asigurările private de accident pot fi oferite doar de societățile de asigurări general care dețin 
o autorizație în acest sector specific. 

                                               
1 JO L 228, 16.8.1973, p. 3-19, JO L 172, 4.7.1988, p. 1–14, JO L 228, 11.8.1992, p. 1–23.
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Directivele privind asigurările generale nu se ocupă de conținutul precis al polițelor de 
asigurare și nici nu prevăd condiții specifice pentru aceste polițe sau pentru plata 
despăgubirilor. Aceasta este o chestiune de domeniul dreptului contractual al asigurărilor, care 
nu a fost armonizat la nivelul UE.

Comisia înțelege întru totul dificultățile pe care situația descrisă le creează petiționarului. 
Cu toate acestea, având în vedere cele expuse mai sus, Comisia consideră că petiția nu indică 
nici o încălcare a legislației UE în domeniul asigurărilor. Această chestiune aparține în 
întregime domeniului de aplicare a dreptului național.

Legislatorii europeni, în cooperare cu actorii din sector, încurajează și susține concurența între 
asiguratori, precum și diseminarea celor mai bune practici, pentru a oferi clienților servicii de 
o calitate cât mai bună.


