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Изменение 1
Manuel Medina Ortega

Проектостановище
Съображение Б а (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че 
консултациите, проведени с 
националните органи, включително в 
новите държави-членки, потвърдиха, 
че приложимите санкции, когато 
такива съществуват, са 
действителни и се прилагат 
ефективно в целия Европейски съюз,

Or. it

Изменение 2
Manuel Medina Ortega

Проектостановище
Съображение Б б (ново)

Проектостановище Изменение

Бб. като има предвид, че въпреки това 
някои държави-членки не 
предвиждат никакви конкретни 
санкции и разчитат единствено на 
задължението на застрахователя да 
заплати законна лихва върху размера 
на обезщетението, ако 
мотивираният 
отговор/мотивираното предложение 
не е предоставено в рамките на три 
месеца и като има предвид, че въпреки 
това тази санкция изрично се изисква 
съгласно директивата и трябва да 
бъде прилагана във всички държави-
членки,

Or. it
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Изменение 3
Manuel Medina Ortega

Проектостановище
Съображение Б в (ново)

Проектостановище Изменение

Бв. като има предвид, че 
заплащането на законна лихва за 
забава не е санкция, а мярка за 
обезщетение, която следва да счита 
за допълнителна към санкцията, а не 
да я замества,

Or. it

Изменение 4
Manuel Medina Ortega

Проектостановище
Съображение Б г (ново)

Проектостановище Изменение

Бг. като има предвид, че в 
консултациите, проведени от 
Комисията с цел установяване на 
обхвата на обществената 
осведоменост относно системата на 
упълномощените представители, 
отговарящи за уреждането на 
претенции за изплащане на 
обезщетения при застрахователни 
събития участваха само държавите-
членки и застрахователният сектор 
и че в тях не успяха да се включат в 
достатъчна степен обществеността 
и сдруженията на потребителите, 
тоест страните, най-силно 
заинтересовани от осигуряване на 
правилното функциониране на 
системата, 

Or. it
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Изменение 5
Manuel Medina Ortega

Проектостановище
Съображение Б д (ново)

Проектостановище Изменение

Бд. като има предвид, че 
застрахователните режими са 
предназначени да защитават 
интересите на пострадалите лица, в 
този случай на гражданите, и че 
ползите за тях от застрахователно 
покритие за съдебни разноски в случай 
на съдебно производство винаги 
надвишават различните трудности, 
които биха могли да възникнат във 
връзка със задължителната 
застраховка за съдебни разноски,

Or. it

Изменение 6
Manuel Medina Ortega

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. счита, че само задължението 
на застрахователите да заплащат 
законна лихва за забава не 
представлява санкция и следователно 
се налага по-стриктен надзор и 
подходящи действия от страна на 
Комисията, за да се осигури, че във 
всички държави-членки се 
предвиждат ефективни санкции;

Or. it
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Изменение 7
Manuel Medina Ortega

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. счита, че въвеждането на 
хармонизирани национални 
финансови санкции би позволило да се 
опрости процедурата, като се 
защитават интересите на 
гражданите и потребителите; 

Or. it

Изменение 8
Manuel Medina Ortega

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

счита, че е целесъобразно да се запази 
доброволният характер на застраховката 
за съдебни разноски с оглед зачитане на 
специфичните особености на 
различните национални пазари; изразява 
желание държавите-членки да 
благоприятстват запознаването с тази 
форма на застраховане чрез подходящи 
осведомителни кампании и да 
стимулират свободното предоставяне на 
такива услуги, за да се насърчава 
разпространението на образци, 
основаващи се на най-добрите практики 
в други държави-членки;

счита, че е целесъобразно да се запази 
доброволният характер на застраховката 
за съдебни разноски с оглед зачитане на 
специфичните особености на 
различните национални пазари; изразява 
желание държавите-членки и 
Комисията да благоприятстват 
запознаването с тази форма на 
застраховане чрез подходящи 
осведомителни кампании и да 
стимулират свободното предоставяне на 
такива услуги, за да се насърчава 
разпространението на образци, 
основаващи се на най-добрите практики 
в други държави-членки.

Or. it
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Изменение 9
Diana Wallis

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. изисква Комисията да не съди 
предварително относно резултатите 
от възложените във връзка с 
приемането на Регламент „Рим II“1

проучвания относно различията при 
обезщетенията за телесни повреди, 
които проучвания могат да 
предложат решение, основано на
застраховане, както и последващо 
изменение на Четвъртата директива 
за автомобилното застраховане2;

Or. en

Изменение 10
Manuel Medina Ortega

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. счита, че следва да се положат 
всички усилия, за да се разгледат 
възможностите за въвеждане на 
задължителна застраховка за съдебни 
разходи без значително увеличение на 
застрахователните премии;

Or. it

                                               
1 Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно 
приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим ІІ“) (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 40).
2 Директива 2000/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 май 2000 г. относно сближаването 
на законите на държавите-членки относно застраховане на гражданската отговорност във връзка с 
използването на моторни превозни средства (ОВ L 181, 20 юли 2000 г., стр. 65).
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Изменение 11
Manuel Medina Ortega

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. счита, че информацията 
относно автомобилната застраховка, 
предоставяна преди сключването на 
договора, следва да включва 
информация относно възможността 
за сключване на застраховка за 
съдебни разноски и че 
потребителите, които не желаят да 
сключат тази застраховка, следва да 
имат възможност да заявят, че 
знаят за възможността за 
получаването й, но се отказват от 
нея;

Or. it

Изменение 12
Manuel Medina Ortega

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. призовава Европейската 
комисията да посочи системи за 
алтернативно разрешаване на 
спорове, като например системата за 
преки обезщетения, и да въведе 
такива системи въз основа на най-
добрите практики от другите 
държави-членки;

Or. it
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Изменение 13
Manuel Medina Ortega

Проектостановище
Параграф 4 г (нов)

Проектостановище Изменение

4г. призовава Комисията 
задълбочено да обмисли въвеждането 
на  система за задължителни преки 
обезщетения като начин за 
постигане на обща хармонизация на 
европейско равнище на мерките за 
уреждане на спорове;

Or. it

Изменение 14
Manuel Medina Ortega

Проектостановище
Параграф 4 д (нов)

Проектостановище Изменение

4д. счита, че за да се избегне 
налагането на прекалени и 
неоснователни санкции на 
застрахователния сектор, системата 
за задължителни преки обезщетения 
може да се въведе на европейско 
равнище след преходен период и/или 
посредством период, през който тя е 
ограничена до 
произшествия,настъпили извън 
държавата-членка по пребиваване.

Or. it
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