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Fișă rezumat 

Evaluarea impactului cu privire la propunerea Comisiei de modificare a Directivei privind asigurarea auto 

A. Necesitatea de a acționa 

De ce? Care este problema abordată?  

În urma unei evaluări a Directivei privind asigurarea auto, care a fost adoptată inițial în 1972 și a fost modificată 
de mai multe ori, s-a ajuns la concluzia că, deși în general directiva funcționează bine, două aspecte 
influențează negativ eficacitatea acesteia. 
1. Protecția insuficientă a victimelor accidentelor auto. Doi factori contribuie la această situație: 

o în primul rând, atunci când un asigurător auto devine insolvabil înainte de a plăti cererile de 
despăgubire care apar de la deținătorii săi de poliță, la nivelul UE nu există norme care să 
asigure plata rapidă a victimelor, în special în cazul în care asigurătorul furnizează asigurare 
transfrontalieră utilizând libertatea de a presta servicii. În astfel de cazuri recente de insolvență, 
au avut loc întârzieri semnificative la plata despăgubirilor către victime; 

o sumele minime obligatorii asigurate pentru asigurările auto, prevăzute în directivă din 2005, nu 
sunt aceleași în toate statele membre din cauza perioadelor de referință diferite pentru diferite 
state membre, care nu mai sunt adecvate; 

2. Tratamentul diferențiat și comportamentul de tip „parazitism” care afectează deținătorii de polițe de 
asigurare. În acest caz, există doi factori: 

o atunci când deținătorul poliței de asigurare își mută reședința într-un alt stat membru al UE, 
istoricul daunelor sale (având ca rezultat o reducere sau o creștere a primei de asigurare în 
sistem bonus-malus) nu este întotdeauna luat în considerare de către asigurătorii auto din noul 
stat membru de reședință; 

o conducerea frecventă a autovehiculelor fără asigurare are ca rezultat prime de asigurare pentru 
deținătorii de polițe de asigurare mai mari decât ar fi cazul altfel (fondurile de garantare asigură 
plata victimelor în astfel de cazuri, dar acestea sunt finanțate printr-o taxă pe polițele de 
asigurări auto, afectând deținătorii de polițe de asigurare). 

În plus, o serie de hotărâri recente ale Curții Europene de Justiție au oferit clarificări importante care confirmă 
domeniul de aplicare a directivei (vehiculele și situațiile care fac obiectul unei obligații de asigurare auto). În 
ceea ce privește acest subiect, alegerea de politică propusă a fost o codificare a jurisprudenței existente și, prin 
urmare, nu intră în domeniul de aplicare a prezentei evaluări a impactului.  

Ce se așteaptă de la această inițiativă?  

Se preconizează că inițiativa va asigura un nivel ridicat de protecție a victimelor accidentelor auto și un tratament 
echitabil al deținătorilor de polițe de asigurare auto, în special al celor mobili între statele membre. 

Care este valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE?  

Directiva protejează victimele accidentelor rutiere în alte state membre ale UE decât statul lor de reședință, 
precum și victimele într-un stat membru ale unui accident provocat de un conducător auto dintr-un alt stat 
membru. Măsurile preconizate pot fi aplicate numai la nivelul UE, întrucât acestea se referă la asigurătorii activi 
la nivel transfrontalier, deținătorii de polițe de asigurare auto transfrontalieri mobili și controalele transfrontaliere 
privind asigurarea vehiculelor. 

 

B. Soluții 

Ce opțiuni de politică legislative și nelegislative au fost luate în considerare? Există sau nu o 
opțiune preferată? De ce?  
Întrucât directiva există deja, opțiunea de referință în toate cazurile a fost lipsa modificărilor directivei. În plus, 
scenariul de referință a fost clarificat în continuare printr-o serie de hotărâri ale CJUE cu privire la domeniul de 
aplicare, care sunt codificate de directivă.  
În ceea ce privește insolvența asigurătorilor, un subiect care nu face parte în prezent din directivă, o opțiune 
respinsă a fost impunerea unei responsabilități pentru despăgubirea inițială a victimelor, dar nu și a 
responsabilității finale. Opțiunea selectată a fost desemnarea ambelor responsabilități, responsabilitatea inițială 
revenind statului membru de reședință al victimei și responsabilitatea finală revenind statului membru în care 
este stabilit asigurătorul insolvabil. 
În ceea ce privește sumele minime asigurate, opțiunea respinsă a fost de a impune obligativitatea acoperirii unor 
sume mai mari pentru vehiculele mai mari, cum ar fi camioanele și autobuzele. Opțiunea preferată este de a 
armoniza sumele la cel mai ridicat nivel minim obligatoriu care se aplică în prezent în statele membre. 
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În ceea ce privește istoricul daunelor, o opțiune respinsă a fost armonizarea doar a formatului atestărilor privind 
istoricul daunelor, fără a impune asigurătorilor un tratament obligatoriu al acestor atestări. Opțiunea aleasă este 
de a armoniza atestarea privind istoricul daunelor și, în același timp, de a impune același tratament pentru 
aceste atestări, indiferent de statul membru de origine al deținătorilor de poliță. 
În ceea ce privește conducerea fără asigurare, o opțiune respinsă a fost să se confere un caracter obligatoriu 
efectuării de controale discrete privind asigurarea. Opțiunea selectată a fost de a autoriza astfel de controale (în 
prezent interzise) pe bază voluntară pentru statele membre. 

Care sunt susținătorii fiecărei opțiuni?  
Există un sprijin larg din partea tuturor categoriilor de părți interesate pentru o inițiativă la nivelul UE în scopul de 
a asigura plata rapidă a despăgubirilor acordate victimelor accidentelor în cazul insolvenței unui asigurător auto, 
în special într-un context transfrontalier. Majoritatea părților interesate sprijină opțiunea plasării responsabilității 
financiare finale în astfel de cazuri asupra statului membru în care este stabilit asigurătorul auto în cauză. 
Există sprijin (în rândul părților interesate) pentru armonizarea sumelor minime asigurate pentru asigurarea auto 
la nivelul superior care se aplică deja în multe state membre. Unele organizații ale consumatorilor au susținut un 
nivel mai ridicat de acoperire obligatorie pentru vehiculele mai mari, cum ar fi camioanele și autocarele, dar 
acest lucru nu a fost acceptat de sectorul asigurărilor și de serviciile de transport cu camionul și cu autocarul, 
întrucât acesta nu este justificat prin dovezi și determină costuri de asigurare mai mari care ar fi transferate 
consumatorilor finali.  
În ceea ce privește caracterul transferabil la nivel transfrontalier al documentelor privind istoricul daunelor, o 
serie de cetățeni și-au relatat experiențele negative în această privință și au solicitat o intervenție pentru a se 
asigura că cetățenii mobili în context transfrontalier sunt tratați în același mod în raport cu rezidenții unui stat 
membru în ceea ce privește atestările privind istoricul daunelor. Sectorul asigurărilor nu a susținut impunerea 
obligațiilor asupra asigurătorilor în această privință, întrucât acestea ar fi disproporționate. Cu toate acestea, 
unele organizații ale consumatorilor au susținut armonizarea atestărilor privind istoricul daunelor și o clauză de 
nediscriminare care să protejeze cetățenii care își mută reședința în alt stat membru. 
În ceea ce privește conducerea fără asigurare, nu a existat nicio opoziție față de autorizarea controalelor 
discrete privind asigurarea. 

C. Impactul opțiunii preferate 

Care sunt beneficiile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune 
preferată)?  

1. Despăgubirea rapidă și adecvată a victimelor, inclusiv în cazul în care asigurătorul auto devine insolvabil, este 
principalul avantaj al opțiunii selectate. 
2. Un tratament mai bun al deținătorilor de polițe de asigurare în ceea ce privește istoricul daunelor și, eventual, 
reducerea primelor, în cazul în care se reduce frecvența conducerii fără asigurare. 

Care sunt costurile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune 
preferată)?  

Costurile opțiunilor preferate vor cădea în sarcina asigurătorilor auto. Aceștia vor trebui să contribuie la 
organismele care despăgubesc victimele în caz de insolvabilitate a asigurătorului. Acest lucru este deja valabil 
pentru majoritatea asigurătorilor în majoritatea statelor membre, dar nu întotdeauna pentru asigurătorii care 
furnizează asigurare transfrontalieră. De asemenea, aceștia vor trebui să instituie proceduri prin care să se 
asigure egalitatea de tratament a atestărilor privind istoricul daunelor emise de un alt stat membru cu atestările 
privind istoricul daunelor emise de propriul stat membru. 

Care va fi impactul asupra societăților comerciale, IMM-urilor și microîntreprinderilor?  

Propunerea nu implică niciun efect specific asupra întreprinderilor mici și mijlocii, cu excepția celor care sunt 
asigurători sau deținători de polițe de asigurare auto. Asigurătorii auto, inclusiv cei care sunt IMM-uri, vor suporta 
costurile indicate în caseta de mai sus privind costurile. IMM-urile și microîntreprinderile vor fi afectate în 
calitatea lor de operatori de vehicule care trebuie asigurate. În cazul în care acestea sunt situate în state 
membre în care sumele minime asigurate vor fi revizuite ușor crescător, sunt posibile creșteri foarte mici în ceea 
ce privește primele de asigurare (acest lucru este valabil, de asemenea, pentru deținătorii de polițe individuali 
din respectivele state membre). 

Va exista un impact semnificativ asupra bugetelor și asupra administrațiilor naționale?  
Nu va exista niciun impact asupra bugetelor naționale, cu excepția cazului în care un stat membru adoptă 
opțiunea controalelor discrete privind asigurarea vehiculelor staționate în mod normal într-un alt stat membru, 
ceea ce ar necesita utilizarea unei tehnologii de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare și schimbul de 
informații cu alte state membre cu privire la starea de asigurare a vehiculelor. Statele membre vor trebui să 
desemneze un organism responsabil cu despăgubirea victimelor în cazurile de insolvență transfrontalieră a 
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asigurătorilor, dar se anticipează că aceasta va reprezenta o sarcină suplimentară pentru un organism existent 
(un fond de garantare a asigurărilor generale sau fondul de garantare impus deja de directivă pentru cazurile de 
accidente cauzate de vehiculele neasigurate sau nedetectabile). Costurile vor fi finanțate din contribuțiile 
asigurătorilor auto. 

Vor exista și alte impacturi semnificative?  
Nu există alte impacturi semnificative preconizate, cu excepția protecției îmbunătățite a cetățenilor în caz de 
accidente auto, oferind o mai mare încredere în furnizarea transfrontalieră de asigurări auto ca parte a pieței 
interne. În plus, facilitarea acceptării și a autentificării atestărilor privind istoricul daunelor va fi în beneficiul 
cetățenilor care își mută reședința în cadrul UE.  

D. Etapele ulterioare 

Când va fi revizuită politica?  

Legislația prevede o evaluare a noilor dispoziții după 5 ani de aplicare. 

 


