
CM\896465LT.doc PE486.015v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014
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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1114/2011 dėl Italijos automobilių draudimo bendrovės veiksmų, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis H. W.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad Italijos draudimo bendrovė, kuri turi atlyginti žalą dėl 
peticijos pateikėjo patirto eismo įvykio, į prašymus atlyginti žalą nereaguoja. Peticijos 
pateikėjas mano, kad jo atvejis galėtų būti pagrindas reikalauti imtis priemonių Europos 
lygmeniu ir nustatyti draudimo bendrovių bendradarbiavimo tvarką, kad piliečiams nereikėtų 
nepagrįstai ilgai laukti žalos atlyginimo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„ES lygmeniu nustatytos tinkamos taisyklės dėl kompensacijų eismo įvykiuose 
nukentėjusioms trečiosioms šalims išmokėjimo laiku. Visų pirma pagal Direktyvos 
2009/103/EB 24 straipsnį draudikai arba jų atstovai įpareigojami išsiųsti pagrįstą 
kompensacijos pasiūlymą nukentėjusiajai šaliai per tris mėnesius nuo prašymo atlyginti žalą 
pateikimo datos. Nacionaliniu lygmeniu esama tinkamų veiksmingų ir sistemingų piniginių 
baudų ar joms prilygstančių administracinių sankcijų, taikomų tais atvejais, kai draudikai arba 
jų atstovai nevykdo savo pareigų. 
Deja, kompensacijos išmokėjimas nukentėjusiesiems priklauso nuo to, kaip sprendžiami su 
civiline atsakomybe ir žalos apskaičiavimu susiję klausimai. Šie klausimai priklauso išimtinei 
Italijos valdžios institucijų atsakomybei.
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ES teisės aktų įgyvendinimas yra valstybių narių atsakomybė. Komisija gali imtis veiksmų tik 
tais atvejais, kai ES teisės aktai nėra perkeliami į nacionalinę teisę arba kai valstybė narė 
tokius teisės aktus įgyvendina arba taiko netiksliai. Tokiais atvejais Komisija gali pradėti 
pažeidimo tyrimo procedūrą prieš pažeidimą padariusią valstybę narę. Tačiau atvejis, apie 
kurį pranešta Komisijai, susijęs su tuo, kad Italijos draudimo bendrovė galėjo pažeisti Italijos 
teisės aktais, kuriais į Italijos nacionalinę teisę perkeliama ES teisė, nustatytas prievoles. Šiuo 
požiūriu peticijos pateikėjas gali pasinaudoti Italijos draudimo priežiūros institucijos (ISVAP) 
pagalba (http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePage.jsp). Peticijos pateikėjas taip pat 
gali kreiptis dėl žalos atlyginimo į nacionalinius teismus. 
Išvada

ES lygmeniu nustatytos tinkamos taisyklės dėl kompensacijų eismo įvykiuose nukentėjusioms 
trečiosioms šalims išmokėjimo laiku. Kadangi peticijoje nurodoma, kad automobilio 
draudikas galėjo pažeisti Italijos teisės aktais, kuriais į Italijos nacionalinę teisę perkeliama ES 
teisė, nustatytas prievoles, šis klausimas turėtų būti sprendžiamas nacionaliniu lygmeniu.“


