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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1114/2011, adresată de H. W. S., de cetățenie germană, privind 
comportamentul unei societăți italiene de asigurări auto

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă nemulțumirea cu privire la faptul că o societate italiană de asigurări 
responsabilă cu plata despăgubirilor în urma unui accident rutier în care a fost implicat 
petiționarul nu răspunde la solicitările de plată. Petiționarul consideră că această chestiune 
reprezintă un motiv întemeiat pentru adoptarea unor măsuri la nivel european în vederea 
reglementării colaborării între societățile de asigurări, în așa fel încât cetățenii să nu mai fie 
nevoiți să aștepte atât de mult plata despăgubirilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

La nivelul UE există norme corespunzătoare pentru acordarea în timp util a despăgubirilor 
pentru victimele terțe ale accidentelor rutiere. Mai precis, articolul 24 din 
Directiva 2009/103/CE obligă asiguratorii sau reprezentanții acestora să trimită o ofertă de 
despăgubire justificată părții vătămate în termen de trei luni de la data la care a fost prezentată 
cererea. La nivel național există sancțiuni corespunzătoare, eficiente și sistematice de natură 
financiară sau sancțiuni administrative echivalente în cazul în care asiguratorii sau 
reprezentanții lor nu respectă această obligație.

Din păcate, acordarea de despăgubiri victimelor este condiționată de rezolvarea oricăror 
probleme restante privind răspunderea și cuantificarea daunelor. Aceste aspecte particulare 



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

RO

sunt responsabilitatea exclusivă a autorităților italiene.
Punerea în aplicare a legislației UE este responsabilitatea statelor membre. Comisia poate 
acționa numai în cazul în care legislația UE nu este transpusă în legislația națională sau este 
aplicată inexact de către statul membru. În aceste cazuri, Comisia poate iniția proceduri 
privind încălcarea dreptului comunitar împotriva statului membru vinovat. Cu toate acestea, 
cazul adus în atenția Comisiei pare să implice o posibilă încălcare de către asiguratorul italian 
a obligațiilor impuse de legislația italiană de transpunere a legislației UE în Italia. Petiționarul 
poate solicita în acest sens asistența Autorității italiene de Supraveghere a Asigurărilor AISA 
(http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePage.jsp). Petiționarul poate lua în considerare, 
de asemenea, opțiunea unei căi de atac în fața instanțelor naționale.

Concluzie
La nivelul UE există norme corespunzătoare pentru acordarea în timp util a despăgubirilor 
pentru victimele terțe ale accidentelor rutiere. Întrucât prezenta petiție indică o posibilă 
încălcare de către asiguratorul auto a obligațiilor impuse de legislația italiană de transpunere a 
legislației UE în Italia, această chestiune ar trebui să fie abordată la nivel național.


