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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1114/2011, внесена от H. W. S., с германско гражданство, относно 
действията на италианско дружество за застраховане на автомобили

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от това, че италианското застрахователно 
дружество, отговорно за уреждането на застрахователно събитие, възникнало 
вследствие на пътнотранспортно произшествие, в което е бил замесен вносителят, не 
отговаря на отправените искове за обезщетение за застрахователното събитие. 
Вносителят вижда този въпрос като повод да се застъпи за въвеждането на мерки на 
равнище ЕС, които да регулират сътрудничеството между застрахователните компании, 
така че гражданите да не трябва да чакат ненужно дълго време за уреждането на своите 
искове.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

На равнище ЕС съществуват подходящи правила за навременно предоставяне на 
обезщетение на трети страни, жертви на пътнотранспортни произшествия. По-
специално, член 24 от Директива 2009/103/ЕО задължава застрахователите или техните 
представители да изпратят мотивирано предложение за обезщетение на увреденото 
лице в тримесечен срок от датата, на която е предявен искът. Подходящи ефективни и 
систематични финансови или равностойни административни санкции съществуват на 
национално равнище, ако застрахователите или техните представители не успеят да 
изпълнят това задължение. 
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За съжаление предоставянето на обезщетение на жертвите зависи от решаването на 
всички неразрешени въпроси относно отговорността и количественото изчисляване на 
щетите. Тези конкретни въпроси са изключителна отговорност на италианските органи.
Прилагането на законодателството на ЕС е отговорност на държавите членки. 
Комисията може да действа единствено в случай на нетранспониране на 
законодателството на ЕС в националното право или в случай на неточно изпълнение 
или прилагане на такова законодателство от страна на държавата членка. В такива 
случаи Комисията може да започне процедура за нарушение срещу държава членка, 
извършилата нарушението. Но случаят, изложен на вниманието на Комисията, 
изглежда включва възможно нарушение от страна на италианския застраховател на 
задълженията, наложени от италианското законодателство за транспониране на правото 
на ЕС в Италия. В тази връзка вносителят на петицията може да се обърне за помощ 
към Института за контрол на частните застрахователни компании (ISVAP) в 
Италия(http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePage.jsp). Вносителят може също така 
да предяви иск за обезщетение в националните съдилища. 
Заключение

На равнище ЕС съществуват подходящи правила за навременно предоставяне на 
обезщетение на трети страни, жертви на пътнотранспортни произшествия. Тъй като 
настоящата петиция излага възможно нарушение от страна на застраховател на 
автомобили на задълженията, наложени от италианското законодателство за 
транспониране на законодателството на ЕС в Италия, този въпрос следва да се разгледа 
на национално равнище.


