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Ċerti kwistjonijiet relatati ma’ l-assikurazzjoni tal-vetturi  

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-2 ta' Settembru 2008 dwar ċerti kwistjonijiet 

relatati ma’ l-assikurazzjoni tal-vetturi (2007/2258(INI)) 

 

Il-Parlament Ewropew, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar 'Ċerti kwistjonijiet relatati ma’ l-

assikurazzjoni tal-vetturi' (COM(2007)0207) (ir-"Rapport tal-Kummissjoni"), 

– Wara li kkunsidra d-Direttiva 2000/26/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 

ta' Mejju 2000 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li jikkonċernaw l-

assikurazzjoni kontra r-responsabbiltà ċivili fir-rigward ta' l-użu ta' vetturi (ir-Raba' 

Direttiva dwar l-assikurazzjoni tal-Vetturi)1, 

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, 

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-

opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A6-0249/2008), 

A. billi l-moviment liberu tal-persuni fl-Unjoni Ewropea, l-aktar fil-kuntest ta' l-aħħar żewġ 

tkabbiriet u l-estensjonijiet korrispondenti tal-Grupp ta' Schengen, wasslet għal żieda 

mgħaġġla fin-numru ta' persuni u vetturi li jaqsmu l-fruntieri nazzjonali kemm għal 

raġunijiet ta' negozju kif ukoll għal raġunijiet privati, 

B. billi l-prijorità li jitħarsu l-vittmi ta' l-inċidenti titlob leġiżlazzjoni dwar l-assikurazzjoni 

li tkun ċara, preċiża u effettiva fil-livell ta' l-UE,  

C. billi r-Raba' Direttiva dwar l-assikurazzjoni tal-vetturi appellat lill-Kummissjoni sabiex 

tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni u l-effikaċja 

tal-pieni nazzjonali introdotti fir-rigward tal-proċedura ta' l-offerta/tweġiba maħsuba, kif 

ukoll dwar l-ekwivalenza tagħhom, u sabiex tippreżenta proposti jekk ikun hemm 

ħtieġa,  

D. billi r-Rapport tal-Kummissjoni jeżamina d-dispożizzjonijiet penali nazzjonali, l-

effikaċja tal-mekkaniżmu tar-rappreżentanti tal-klejms, u d-disponibilità eżistenti ta' l-

assikurazzjoni fuq spejjeż legali volontarji li tista' tittieħed minn vittmi potenzjali ta' 

inċidenti tat-traffiku b'mod addizzjonali, 

E. billi l-paragrafu 6 ta' l-Artikolu 4 tar-Raba' Direttiva dwar l-assikurazzjoni tal-vetturi 

jirregola l-proċedura ta' l-offerta maħsuba, li bis-saħħa tagħha l-vittmi ta' l-inċidenti tat-

traffiku barra minn pajjiżhom għandhom id-dritt li jitolbu kumpens lir-rappreżentant tal-

kumpanija ta' assikurazzjoni maħtur fil-pajjiż fejn il-vittma hija residenti,  

F. billi l-vittma trid tirċievi tweġiba maħsuba mingħand il-kumpanija ta' l-assikurazzjoni fi 
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żmien tliet xhur inkella huma maħsuba sanzjonijiet, 

G. billi għadha tinħtieġ kjarifika dwar it-tħaddim ta' din id-dispożizzjoni, 

H. billi l-Kummissjoni trid tqis bis-sħiħ it-tkabbir meta timplimenta politiki ta' l-UE, l-aktar 

dwar l-ispiża għolja ta' l-assikurazzjoni tal-vetturi fl-Istati Membri l-ġodda,  

I. billi dispożizzjonijiet penali differenti li jikkonċernaw il-proċedura ta' offerta/tweġiba 

maħsuba ġew implimentati fl-Istati Membri,  

J. billi l-konsultazzjonijiet ma' l-awtoritajiet nazzjonali, inklużi ma' l-Istati Membri l-

ġodda, ikkonfermaw li d-dispożizzjonijiet penali attwali, fejn jeżistu, huma adegwati u li 

l-implimentazzjoni tagħhom hija effettiva fl-UE kollha, 

K. madankollu, billi l-Istati Membri ma jagħmlux dispożizzjoni għal sanzjonijiet speċifiċi u 

jiddependu fuq id-dover ta' min jassigura li jħallas l-interessi statutorji fuq l-ammont ta' 

kumpens jekk l-offerta/tweġiba motivata ma ssirx fi żmien tliet xhur, 

L. billi s-sistema tar-rappreżentanti tal-klejms hija relattivament magħrufa sew fil-biċċa l-

kbira ta' l-Istati Membri, 

M. billi biex tiġi evalwata l-kuxjenza taċ-ċittadini dwar is-sistema rappreżentattiva tal-

klejms, il-konsultazzjonijiet li saru mill-Kummissjoni involvew biss lill-Istati Membri u 

lill-industrija ta' l-assikurazzjoni, mingħajr ma' ġew involuti kif xieraq iċ-ċittadini u l-

assoċjazzjonijiet tal-konsumatur, jiġifieri dawk li huma l-aktar interessati li jiżguraw li 

din is-sistema taħdem kif suppost, 

N. billi l-assikurazzjoni fuq l-ispejjeż legali mġarrba mill-vittmi ta' inċidenti tat-traffiku 

hija disponibbli fil-biċċa l-kbira ta' l-Istati Membri; billi aktar minn 90% tal-każijiet 

kollha jissolvew barra mill-qorti u spejjeż legali jiġu rimborsati f'ħafna Stati Membri. 

billi, flimkien ma' dan, il-kumpaniji ta' l-assikurazzjoni ta' l-ispejjeż legali diġà 

pprovdew, għal numru ta' snin, koperturi għal kull tip ta' każijiet bejn il-fruntieri u 

waqqfu d-dipartimenti propji tagħhom biex jieħdu ħsieb klejms barranin u biex 

jiffaċilitaw soluzzjonijiet mgħaġġla. 

O. billi l-kwistjoni dwar jekk dawn l-ispejjeż legali raġonevoli għandhomx ikunu koperti 

minn assikurazzjoni fuq ir-responsabilità fil-konfront ta' Vetturi ta' Partijiet Terzi fl-

Istati Membri kollha, għadha mhix solvuta, 

P. madankollu, billi l-fatt li l-ispejjeż legali, fl-Istati Membri kollha, jiġu koperti mill-

Assikurazzjoni tat-Terza Parti jgħin sabiex il-konsumaturi Ewropej ikunu protetti aħjar 

u tiżdied il-fiduċja tagħhom, 

Q. billi s-swieq ta' l-assikurazzjoni fl-Istati Membri l-ġodda qegħdin gradwalment jiġu 

żviluppati; billi, madankollu, f'għadd minn dawn l-Istati Membri, l-assikurazzjoni fuq l-

ispejjeż legali hija prodott relattivament ġdid li jeħtieġ li jiġi promoss peress li l-

għarfien pubbliku dwar l-ispejjeż legali hija pjuttost baxxa meta mqabbla ma' oħrajn, 

R. billi l-kopertura obbligatorja għall-ispejjeż legali għandha żżid il-kunfidenza tal-

konsumatur fl-assikurazzjoni fuq ir-responsabilità fil-konfront ta' Vetturi ta' Partijiet 

Terzi, l-aktar f'każijiet fejn jitfittex rimedju legali, peress li l-konsumaturi f'ħafna Stati 



Membri ġodda huma konxji mill-ispejjeż legali għolja, li jkunu koperti minn 

assikurazzjoni obbligatorja,  

S. billi l-assikurazzjoni obbligatorja fuq l-spejjeż legali toħloq ammont ta' xogħol 

addizzjonali u iżjed kumpless għall-ġudikatura u jista' jkun li toħloq dewmien biex 

jissolvew tilwimiet u persentaġġ ogħla ta' klejms mhux iġġustifikati,  

T. billi l-assikurazzjoni fuq ir-responsabilità fil-konfront ta' Vetturi ta' Partijiet Terzi u l-

assikurazzjoni fuq l-ispejjeż legali għandhom objettivi differenti u jaqdu funzjonijiet 

differenti, b'mod partikolari li filwaqt li l-assikurazzjoni fuq ir-responsabilità fil-

konfront ta' Vetturi ta' Partijiet Terzi tippermetti li l-konsumatur ikun jiflaħ jidħol għall-

ispiża ta' kull klejm miġjuba kontrih f'każ ta' inċident tat-traffiku, l-assikurazzjoni fuq l-

ispejjeż legali tkopri l-ispejjeż legali sabiex wieħed jiftaħ klejm kontra parti terza wara 

inċident tat-traffiku, 

U. billi kampanji pubbliċi mill-awtoritajiet nazzjonali, mill-industrija ta' l-assikurazzjoni u 

mill-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi huma importanti għall-iżvilupp tas-swieq 

nazzjonali, 

1. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-Rapport tal-Kummissjoni u jenfasizza l-importanza li jkunu 

inklużi, bis-sħiħ u b'mod effettiv, l-partijiet kollha interessati, speċjalment il-

konsumaturi, fil-proċess ta' konsultazzjoni fl-iżvilupp ta' politika ta' l-UE f'dan il-qasam; 

2. Għaldaqstant jappella għas-sehem sistematiku ta' l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi li 

jirrappreżentaw il-vittmi, l-aktar fil-proċess ta' evalwazzjoni ta' l-effikaċja tas-sistemi 

eżistenti fl-Istati Membri;  

3. Jilqa' b'sodisfazzjon din l-evalwazzjoni ex-post tal-miżuri leġiżlattivi sabiex jiġi żgurat 

li r-regoli jkunu qed jaħdmu kif mistenni u sabiex tiġi enfasizzata kull applikazzjoni 

ħażina li ma tkunx prevista; 

4. Jenfasizza l-importanza li tiżdied il-fiduċja tal-konsumatur fil-poloz ta' l-assikurazzjoni 

fuq il-vetturi fir-rigward ta' vjaġġar transkonfinali bil-vetturi fl-UE, speċjalment għas-

sewwieqa mill-Istati Membri l-antiki li jivvjaġġaw lejn destinazzjonijiet fl-Istati Membri 

l-ġodda u viċi-versa; 

5. Iqis li l-promozzjoni ta' soluzzjonijiet eżistenti legali u bbażati fuq is-suq li jħarsu l-

konsumatur isaħħu l-fiduċja tal-konsumatur fl-assikurazzjoni tal-vetturi; 

6. Jemmen li l-Istati Membri għandhom ukoll ir-responsabilità għat-tħaddim tajjeb tas-

sistemi ta' assikurazzjoni nazzjonali tagħhom skond il-leġiżlazzjoni ġdida ta' l-UE li 

tikkonċerna l-proċedura ta' l-offerta/tweġiba maħsuba u l-ispejjeż legali mġarrba mill-

vittmi, 

7. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tkompli timmoniterja mill-qrib it-tħaddim effettiv tal-

mekkaniżmi tas-suq u sabiex minn żmien għall-ieħor tirrapporta lill-Parlament dwar 

dan;  

8. Iqis li s-sempliċi rekwiżit li l-assikuratur iħallas l-interess statutorju fil-każ ta' dewmien 

mhux strument li jippenalizza, u li għalhekk il-Kummissjoni teħtieġ li teżerċita aktar 

kontroll u tieħu miżuri xierqa f'dan ir-rispett sabiex tiżgura li, fl-Istati Membri kollha, is-



swieq ikunu qed jaħdmu sew u l-konsumaturi jkunu protetti b'mod effettiv;   

9. Jenfasizza li r-rabtiet ta' ħidma bejn il-Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali, l-

industrija ta' l-assikurazzjoni u l-konsumaturi għandhom jissaħħu sabiex ikun żgurat li 

jkun hemm forniment kostanti ta' dejta preċiża dwar is-sistemi attwali ta' infurzar; 

10. B'konformità ma' l-approċċ stabbilit b'mod ġenerali ta' l-UE għas-sanzjonijiet, iqis li 

għandu jiġi applikat il-prinċipju tas-sussidjarjetà u li m'hemmx ħtieġa għal 

armonizzazzjoni tad-dispożizzjonijiet penali nazzjonali; 

11. Iqis li l-entitajiet regolatorji nazzjonali huma f'pożizzjoni aħjar sabiex jiggarantixxu l-

ogħla livell possibbli ta' ħarsien tal-konsumatur fuq is-swieq nazzjonali tagħhom, 

12. Għaldaqstant, b'riferenza għall-proċedura ta' offerta/tweġiba maħsuba, jirrakkomanda li 

l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet u l-għażla dwar liema tipi u livelli ta' dispożizzjonijiet 

huma adegwati, jitħallew f'idejn l-Istati Membri; 

13. Jistieden lill-Istati Membri sabiex jiggarantixxu l-effikaċja tal-liġijiet maħsuba fil-każ li 

ma tiġix rispettata l-iskadenza ta' tliet xhur għat-tressiq ta' tweġiba motivata għat-talba 

ta' kumpens jew ta' offerta motivata ta' kumpens; 

14. iqis li huwa xieraq li jiġu kkunsidrati bir-reqqa r-raġunijiet għall-inadempjenza tal-

kumpaniji ta' l-assikurazzjoni qabel jiġu applikati l-pieni, billi b'mod partikulari jitqiesu 

l-fatturi li mhumiex fil-kontroll tal-kumpaniji stess; jawgura li l-Kummissjoni tibqa' 

tosserva s-swieq nazzjonali u toffri l-kontribut tagħha lil dawk l-awtoritajiet nazzjonali 

li jitolbu l-assistenza tagħha; 

15. Itenni l-importanza li tissaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini fit-tħaddim tas-sistema tar- 

rappreżentanti tal-klejms billi din tiġi promossa permezz ta' kampanji pubbliċi u 

b'miżuri adegwati oħra;  

16. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex iżidu l-fiduċja tal-konsumaturi billi 

jippromwovu miżuri adegwati li jżidu l-kuxjenza u l-użu ta' ċentri ta' informazzjoni 

nazzjonali dwar l-assikurazzjonijiet, bħar-rekwiżit li l-assikuraturi jinkludu d-dettalji 

għall-kuntatt taċ-ċentru ta' informazzjoni fl-Istat Membru tagħhom fil-pakkett ta' 

informazzjoni tal-kuntratt; 

17. Barra minn hekk, jistieden lill-Istati Membri biex jesiġu lill-kumpaniji ta' l-

assikurazzjoni, bħala parti mill-pakkett ta' informazzjoni pre-kuntrattwali, jipprovdu 

informazzjoni komprensiva lill-konsumaturi dwar kif taħdem is-sistema tar-

rappreżentanti tal-klejms u x'inhuma l-użi u l-benefiċċji tagħha għall-parti assikurata. 

18. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni sabiex tkompli timmoniterja t-tħaddim tas-sistema, u sabiex 

tikkoordina u tgħin, fejn ikun hemm ħtieġa jew meta l-awtoritajiet nazzjonali jitolbu 

għall-għajnuna;  

19. Barra minn hekk iqis, fir-rigward ta' l-assikurazzjoni fuq ir-responsabilità fil-konfront ta' 

Vetturi ta' Partijiet Terzi, li l-kopertura obbligatorja fuq l-ispejjeż legali toħloq 

diżinċentiv ċar fuq ir-rikors ta' ftehim barra l-qorti, potenzjalment iżżid in-numru ta' 

proċedimenti fil-qorti u għaldaqstant twassal għal żieda mhux ġustifikabbli fix-xogħol 

tal-ġudikatura, u tista' tiddistabbilizza t-tħaddim tas-suq ta' l-assikurazzjoni volontarja 



fuq l-ispejjeż legali li jeżisti u li qed jevolvi, 

20. Għaldaqstant fl-aħħar mill-aħħar iqis li l-effetti negattivi ta' l-introduzzjoni ta' sistema 

ta' kopertura obbligatorja għall-ispejjeż legali fl-assikurazzjoni fuq ir-Responsabilità fil-

konfront ta' Vetturi ta' Partijiet Terzi jxejnu l-benefiċċji eventwali; 

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex, bi sħab ma' l-Istati Membri, tieħu l-miżuri ulterjuri 

meħtieġa sabiex tqajjem kuxjenza dwar l-assikurazzjoni għall-protezzjoni legali, kif 

ukoll għal prodotti oħra ta' l-assikurazzjoni, b'mod partikolari fl-Istati Membri l-ġodda, 

filwaqt li tiffoka fuq it-tgħarrif tal-konsumaturi dwar il-vantaġġi li wieħed jiġi offrut u li 

jkollu dan it-tip ta' kopertura ta' assikurazzjoni; 

22. F'dan il-kuntest iqis l-irwol ta' l-entitajiet regolatorji nazzjonali bħala kruċjali għall-

implimentazzjoni ta' l-aħjar prattiki użati fl-Istati membri l-oħra; 

23. Għaldaqstant jistieden lill-Kummissjoni biex issaħħaħ il-protezzjoni tal-konsumatur 

primarjament billi tħeġġeġ lill-Istati Membri sabiex jinkuraġġixxu lill-entitajiet 

regolatorji nazzjonali u l-kumpaniji ta' assikurazzjoni nazzjonali tagħhom biex iqajmu 

kuxjenza dwar id-disponibilità ta' assikurazzjoni volontarja fuq l-ispejjeż legali; 

24. Iqis li l-informazzjoni pre-kuntrattwali dwar l-assikurazzjoni tal-vetturi tista' tinkludi 

informazzjoni dwar l-għażla li wieħed ikun kopert għall-ispejjeż legali; 

25. Jistieden lill-Istati Membri sabiex iħeġġu lill-entitajiet regolatorji nazzjonali u lill-

intermedjarji sabiex jinfurmaw lill-konsumaturi dwar riskji possibbli u dwar 

assikurazzjoni volontarja ulterjuri li tista' tibbenefika lill-konsumaturi, bħal pereżempju, 

assikurazzjoni fuq l-ispejjeż legali, kopertura ta' assistenza u assikurazzjoni fuq is-serq; 

26. Jistieden lil dawk l-Istati Membri li m'għandhomx stabbiliti sistemi ta' soluzzjoni ta' 

tilwim għas-soluzzjoni ta' klejms sabiex jikkunsidraw li jintroduċu sistemi bħal dawn, 

ibbażati fuq l-aħjar prattiki minn Stati Membri oħra; 

27. Jappella lill-Kummissjoni sabiex ma tippreġudikax ir-riżultati ta' l-istudji 

kkummissjonati fir-rigward tad-danni differenti marbuta ma' feriti fuq il-persuna li 

jirriżultaw mill-adozzjoni tar-Regolament Roma II1, riżultati li jistgħu jissuġġerixxu 

soluzzjoni bbażata fuq l-assikurazzjoni u, b'konsegwenza, emenda għar-Raba' Direttiva 

dwar l-assikurazzjoni tal-vetturi; 

28. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 

lill-Kummissjoni. 
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