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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1114/2011 imressqa minn H.W.S., ta’ Ċittadinanza Ġermaniża, 
dwar l-azzjonijiet ta' kumpanija Taljana tal-assigurazzjoni tal-karozzi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta li l-kumpanija tal-assigurazzjoni Taljana, li hija responsabbli għall-
ħlas tal-klejm wara inċident tat-traffiku li kien involut fih il-petizzjonant, ma tirrispondix 
għat-talbiet għall-ħlas tal-klejm. Il-petizzjonant iqis li din il-kwistjoni hija raġuni għalfejn 
għandhom jiġu stabbiliti miżuri fil-livell Ewropew biex tiġi rregolata l-kooperazzjoni bejn il-
kumpaniji tal-assigurazzjoni, sabiex iċ-ċittadini ma jkollhomx jistennew iżżejjed biex jirċievu 
ħlas għall-klejms tagħhom.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni skont 
ir-Regola 202(6).

3. Risposta tal-Kummisjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

Jeżistu regoli adattati fil-livell tal-UE għall-għoti f'waqtu ta' kumpens lill-vittmi terzi ta'
inċidenti tat-traffiku. B'mod partikolari, l-Artikolu 24 tad-Direttiva 2009/103/KE jobbliga l-
assiguraturi jew ir-rappreżentanti tagħhom biex jibagħtu offerta motivata ta' kumpens lill-parti 
danneġġjata fi żmien tliet xhur mid-data li t-talba ġiet ippreżentata. Penali finanzjari xierqa 
effettivi u sistematiċi jew penali amministrattivi ekwivalenti jeżistu fil-livell nazzjonali jekk l-
assiguraturi jew ir-rappreżentanti tagħhom jonqsu milli jissodisfaw dan l-obbligu.
Sfortunatament, l-għoti ta' kumpens lill-vittmi jiddependi fuq ir-riżoluzzjoni ta' kwalunkwe
kwistjonijiet pendenti dwar ir-responsabbiltà u l-kwantifikazzjoni tad-danni.  Dawn il-
kwistjonijiet partikolari huma r-responsabbiltà unika tal-awtoritajiet Taljani.



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

MT

L-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri. Il-
Kummissjoni tista' taġixxi biss fil-każ ta' nuqqas ta' traspożizzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea 
fil-liġi nazzjonali, jew fil-każ tal-implimentazzjoni ineżatta jew l-applikazzjoni ta' tali 
leġiżlazzjoni mill-Istat Membru. F'tali każijiet, il-Kummissjoni tista' tibda proċeduri ta' ksur
kontra l-Istat Membru fit-tort. Il-każ għall-attenzjoni tal-Kummissjoni, madankollu, tidher li
tinvolvi ksur possibbli mill-assiguratur Taljan ta' obbligi imposti mil-leġiżlazzjoni Taljana li 
tittrasponi l-liġi tal-UE fl-Italja. F’dan ir-rigward il-petizzjonant jista’ jitlob l-assistenza tal-
Awtorità Taljana tas-Sorveljanza tal-Assiguraturi ISVAP 
(http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePage.jsp). Il-petizzjonant jista' wkoll jikkunsidra
li jfittex rimedju permezz tal-qrati nazzjonali.

Konklużjoni
Regoli xierqa għall-għoti f'waqtu ta' kumpens lill-vittmi terzi ta' inċidenti tat-traffiku jeżistu 
fil-livell tal-UE. Peress li din il-petizzjoni turi ksur possibbli mill-assiguratur tal-karozzi tal-
obbligi imposti mil-leġiżlazzjoni Taljana li tittrasponi l-liġi tal-UE fl-Italja, din il-kwistjoni
għandha tiġi ttrattata fil-livell nazzjonali.


