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Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 21 octombrie 2021 referitoare la 
propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 
Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 
2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a 
acestei răspunderi (COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0336),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C8-0211/2018),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 
20181,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 
74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului 
Consiliului, exprimat în scrisoarea din 28 iunie 2021, de a aproba poziția Parlamentului 
în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 
avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0035/2019),

1 JO C 440, 6.12.2018, p. 85.



1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare1;

2. ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

1 Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 13 februarie 2019 (JO C 449, 
23.12.2020, p. 586).
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Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 21 octombrie 2021 în 
vederea adoptării Directivei (UE) 2021/... a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și 
controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 
cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2021/2118.)



ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație a Comisiei referitoare la Directiva Parlamentului European și a Consiliului 

de modificare a Directivei 2009/103/CE

Comisia își menține angajamentul de a apăra un nivel ridicat de protecție a victimelor în 

contextul Directivei privind asigurarea auto. Obiectivul nostru este să ne asigurăm că 

victimele, inclusiv în situații transfrontaliere, sunt despăgubite cât mai repede posibil și nu fac 

obiectul unor cerințe procedurale disproporționate care le-ar putea împiedica să aibă acces la 

despăgubiri. Eficiența despăgubirii depinde în mare măsură de efectuarea sa în mod prompt. 

În acest sens, luăm act de preocupările exprimate în repetate rânduri de Parlamentul European 

în legătură cu diferențele dintre statele membre în ceea ce privește termenele de prescripție, și 

anume intervalul de timp relevant în care o parte vătămată poate adresa o cerere de 

despăgubire. Comisia va studia cu atenție această chestiune și va examina căile de atac 

posibile pentru a consolida și mai mult protecția victimelor, în cazul în care dovezile arată că 

se justifică o acțiune la nivelul Uniunii.


