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Pozměňovací návrh 1
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba) vzhledem k tomu, že na základě 
konzultací s vnitrostátními orgány, včetně 
vnitrostátních orgánů v nových členských 
státech, se potvrdilo, že tam, kde existují, 
jsou stávající ustanovení o postizích 
přiměřená a jejich provádění na celém 
území EU je účinné,

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bb) vzhledem k tomu, že nicméně některé 
členské státy nestanoví konkrétní postihy 
a spoléhají pouze na povinnost pojistitelů 
platit zákonný úrok z částky odškodnění, 
pokud odůvodněná nabídka/odpověď 
nebyla poskytnuta ve lhůtě tří měsíců, a že 
nicméně tento postih směrnice výslovně 
požaduje a musí být povinně uplatňován 
ve všech členských státech, 

Or. it

Pozměňovací návrh 3
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bc) vzhledem k tomu, že platba 
zákonného úroku z prodlení není 
postihem, ale kompenzačním opatřením, 
které je třeba považovat za opatření 
doplňující, avšak nikoli nahrazující 
postih,

Or. it

Pozměňovací návrh 4
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Bd) vzhledem k tomu, že pro posouzení 
toho, jak znají občané systém škodních 
zástupců, zapojila Evropská komise do 
konzultací pouze členské státy a 
pojišťovny, ale nepodařilo se jí zapojit do 
nich odpovídajícím způsobem občany a 
sdružení spotřebitelů, jakožto subjekty
nejvíce zainteresované na tom, aby tento 
systém řádně fungoval, 

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Be) vzhledem k tomu, že účelem 
mechanismů pojištění je uspokojovat 
zájmy poškozených stran, a v tomto 
případě občanů, a že zájem občanů na 
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pokrytí právních výloh v případě soudního 
projednávání je vždy nadřazen veškerým 
nevýhodám, které mohou být s povinným 
pojištěním právní ochrany spojeny,

Or. it

Pozměňovací návrh 6
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že pouhá povinnost 
pojistitele uhradit zákonný úrok v případě 
prodlení nepředstavuje postih. Je tedy 
nezbytné, aby Evropská komise více 
uplatňovala kontrolu a učinila vhodné 
kroky k tomu, aby byly ve všech členských 
státech zavedeny účinné postihy;

Or. it

Pozměňovací návrh 7
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. domnívá se, že možnost 
harmonizovaných peněžních postihů na 
vnitrostátní úrovni by umožnila 
zjednodušit tento postup a zaručit, že 
budou respektovány zájmy občanů a 
spotřebitelů; 

Or. it
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Pozměňovací návrh 8
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. Reputa opportuno mantenere 
l'assicurazione per le spese legali su base 
volontaria affinché siano rispettate le 
specificità dei vari mercati nazionali;
auspica che gli Stati membri favoriscano la 
conoscenza di tale forma di assicurazione 
attraverso opportune campagne informative 
ed incentivino la libera prestazione di un 
simile servizio così da incoraggiare la 
circolazione dei modelli ispirati alle 
migliori prassi di altri Stati membri.

4. považuje za vhodné zachovat 
dobrovolnost pojištění právních výdajů, 
aby byla respektována specifika různých 
vnitrostátních trhů; vyzývá členské státy a 
Evropskou komisi, aby podpořily 
seznamování se s takovými formami 
pojištění prostřednictvím vhodných 
informačních kampaní a napomáhaly 
volnému poskytování podobných služeb, 
aby se podpořilo šíření modelů 
inspirovaných osvědčenými postupy 
v jiných členských státech.

Or. it

Pozměňovací návrh 9
Diana Wallis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. žádá Komisi, aby nepředjímala 
výsledek studii zadaných po přijetí 
nařízení Řím II1v souvislosti s 
diferenčními škodami z újmy na zdraví, 
protože tyto studie mohou doporučit 
řešení založené na pojištění a z toho 
vyplývající změnu 4. směrnice o pojištění 
motorových vozidel2;

                                               
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro 
mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 40).
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (Úř. věst. L 
181, 20. července 2000, s. 65)
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Or. en

Pozměňovací návrh 10
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že je třeba naléhat na to, 
aby byly zváženy možnosti zavést povinné 
pojištění právní ochrany, aniž by se 
podstatně zvýšilo pojistné;

Or. it

Pozměňovací návrh 11
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. domnívá se, že předsmluvní informace 
týkající se pojištění motorových vozidel by 
měly zahrnovat informace o možnosti 
uzavření pojištění, které zahrnuje pokrytí 
výloh právní ochrany, a že spotřebitelům, 
kteří o toto pojištění nemají zájem, by 
mělo být umožněno učinit prohlášení, že 
jsou si vědomi možnosti uzavřít takové 
pojištění, avšak nemají o ně zájem.

Or. it

Pozměňovací návrh 12
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla 
alternativní mechanismy řešení sporů při 
likvidaci pojistných událostí, jako 
například použití mechanismu přímého
odškodnění, a aby zavedla takovéto 
mechanismy na základě osvědčených 
postupů v jiných členských státech;

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. vyzývá Komisi, aby seriózně zvážila 
zavedení mechanismu přímého a 
povinného odškodnění jako nástroje, jak 
na evropské úrovni dospět k všeobecné 
harmonizaci subjektů příslušných k řešení 
sporů;

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. domnívá se, že v zájmu toho, aby 
nedošlo k přehnané a neodůvodněné 
penalizaci odvětví pojišťovnictví, může být 
mechanismus přímého a povinného 
odškodnění na evropské úrovni zaveden 
nejprve na přechodné období a/nebo být 
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omezen na pojistné události, které 
nastanou mimo členskou zemi, v níž má 
pojistník bydliště.

Or. it
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