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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az az olasz biztosítótársaság, amelyiknek közlekedési 
balesete miatt kártérítést kellene fizetnie, nem reagál kártérítési igényére. A petíció benyújtója 
ezért olyan uniós intézkedéseket sürget, amelyek szabályoznák a biztosítótársaságok közötti 
együttműködést annak érdekében, hogy ne kelljen indokolatlanul hosszan várni a kártérítésre.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

Uniós szinten léteznek megfelelő szabályok arra vonatkozóan, hogy a közúti balesetek 
harmadik fél károsultjai számára kellő időben ítéljék meg a kártérítést. Mindenekelőtt a 
2009/103/EK irányelv 24. cikke arra kötelezi a biztosítókat vagy megbízottjaikat, hogy a 
kártérítési igény bejelentésétől számított három hónapon belül küldjenek egy indokolással 
ellátott kártérítési ajánlatot a károsult fél részére. Nemzeti szinten megfelelő, hatékony és 
szisztematikus pénzbeli vagy azzal egyenértékű adminisztratív büntetések vannak érvényben 
arra az esetre, ha a biztosítók vagy megbízottjaik nem teljesítenék ezt a kötelezettséget. 

A kártérítés károsultak számára történő odaítélése sajnálatos módon a felelősséggel 
kapcsolatos, még eldöntetlen kérdések rendezésétől és a károk mértékének megállapításától 



PE486.015v01-00 2/2 CM\896465HU.doc

HU

függ. Ezek a konkrét kérdések az olasz hatóságok kizárólagos felelősségi körébe tartoznak.
Az uniós jogszabályok végrehajtása a tagállamok felelőssége. A Bizottság csak olyan 
esetekben intézkedhet, ha a tagállam az uniós jogszabályokat nem ülteti át a nemzeti jogba, 
illetve ha az ilyen jogszabályokat helytelenül hajtja végre vagy alkalmazza. A Bizottság ilyen 
esetekben jogsértési eljárást indíthat a jogsértő tagállam ellen. Ebben az esetben azonban, 
amelyre a Bizottság figyelmét is felhívták, úgy tűnik, hogy az olasz biztosítótársaság 
valószínűleg megszegte az uniós jogot az olasz nemzeti jogba átültető jogszabály által előírt 
kötelezettségeket. Ezzel kapcsolatban a petíció benyújtója kérheti az olasz 
biztosításfelügyeleti hatóság (ISVAP) (http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePage.jsp) 
segítségét. A petíció benyújtója azt is mérlegelheti, hogy a nemzeti bíróságokon keres 
jogorvoslatot. 
Következtetés

Uniós szinten léteznek megfelelő szabályok arra vonatkozóan, hogy a közúti balesetek 
harmadik fél károsultjai számára kellő időben ítéljék meg a kártérítést. Mivel a petíció arra 
utal, hogy a gépjárműbiztosító-társaság valószínűleg megszegte az uniós jogot az olasz 
nemzeti jogba átültető jogszabály által előírt kötelezettségeket, az üggyel nemzeti szinten kell 
foglalkozni.


