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Θέμα: Αναφορά 1114/2011 , του H. W. S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
ενέργειες ιταλικής ασφαλιστικής εταιρείας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η ιταλική ασφαλιστική εταιρεία που έχει την υποχρέωση να τον 
αποζημιώσει λόγω τροχαίου ατυχήματος στο οποίο ενεπλάκη δεν απαντά στα αιτήματά του 
για αποζημίωση. Με αφορμή το θέμα αυτό ο αναφέρων ζητεί τη λήψη μέτρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σχετικά με τη ρύθμιση της συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, ώστε ο 
πολίτης να μην χρειάζεται να περιμένει να λάβει αποζημίωση για αδικαιολόγητα μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Σε επίπεδο ΕΕ υφίστανται κανονισμοί για την επιδίκαση αποζημίωσης των τρίτων προσώπων 
που είναι θύματα τροχαίου ατυχήματος. Ειδικότερα, το άρθρο 24 της οδηγίας 2009/103/ΕΚ 
υποχρεώνει τους ασφαλιστές ή τους αντιπροσώπους τους να αποστέλλουν αιτιολογημένη 
προσφορά αποζημίωσης στον ζημιωθέντα εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής 
της απαίτησης. Σε εθνικό επίπεδο υφίστανται κατάλληλες, αποτελεσματικές και 
συστηματικές, οικονομικές ή ισοδύναμες διοικητικές κυρώσεις, εάν οι ασφαλιστές ή οι 
αντιπρόσωποί τους δεν πληρούν την εν λόγω υποχρέωση. 

Δυστυχώς, η επιδίκαση αποζημίωσης προς τα θύματα εξαρτάται από την επίλυση εκκρεμών 
ζητημάτων που αφορούν την ευθύνη και την αποτίμηση των ζημιών. Αυτά τα ειδικά 
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ζητήματα αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των ιταλικών αρχών.
Η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών. Η Επιτροπή είναι 
σε θέση να δράσει μόνο σε περίπτωση μη μεταφοράς της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό 
δίκαιο ή σε περίπτωση ανεπαρκούς υλοποίησης ή εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής από τα 
κράτη μέλη.  Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή δύναται να κινήσει διαδικασίες για 
παράβαση κατά του κράτους μέλους που παρέβη την υποχρέωσή του. Ωστόσο, η περίπτωση 
που τέθηκε υπόψη της Επιτροπής φαίνεται να ενέχει πιθανή παραβίαση υποχρεώσεων από 
την πλευρά του ιταλού ασφαλιστή, όπως αυτές ορίζονται από την ιταλική νομοθεσία μετά τη 
μεταφορά του δικαίου της ΕΕ στην Ιταλία. Εν προκειμένω, ο αναφέρων δύναται να ζητήσει 
τη βοήθεια της ιταλικής εποπτικής αρχής του ασφαλιστικού τομέα, ISVAP 
(http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePage.jsp). Ο αναφέρων μπορεί επίσης να 
αξιώσει αποκατάσταση μέσω των εθνικών δικαστηρίων. 

Συμπέρασμα
Σε επίπεδο ΕΕ υφίστανται κανονισμοί για την επιδίκαση αποζημίωσης των τρίτων προσώπων 
που είναι θύματα τροχαίου ατυχήματος. Από τη στιγμή που η εν λόγω αναφορά καταδεικνύει 
πιθανή παραβίαση υποχρεώσεων από την πλευρά του ασφαλιστή αυτοκινήτων, όπως αυτές 
ορίζονται από την ιταλική νομοθεσία μετά τη μεταφορά του δικαίου της ΕΕ στην Ιταλία, το 
συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε εθνικό επίπεδο.


