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Ændringsforslag 1
Manuel Medina Ortega

Udkast til udtalelse
Betragtning B a (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Ba. der henviser til, at de konsultationer, 
der har fundet sted med de nationale 
myndigheder, herunder myndighederne i 
de nye medlemsstater, har bekræftet i 
givet tilfælde gyldigheden af de gældende 
sanktioner og disses effektive anvendelse i 
hele Den Europæiske Union,

Or. it

Ændringsforslag 2
Manuel Medina Ortega

Udkast til udtalelse
Betragtning B b (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Bb. der imidlertid henviser til, at en række 
medlemsstater ikke fastlægger nogen 
bestemte sanktioner, og at de udelukkende 
sætter deres lid til forsikringsselskabets 
pligt til at betale de lovfæstede renter på 
erstatningen, hvis det begrundede 
tilbud/svar ikke fremsættes inden tre 
måneder, og at denne sanktion imidlertid 
udtrykkeligt kræves af direktivet og skal 
finde anvendelse i samtlige 
medlemsstater,

Or. it
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Ændringsforslag 3
Manuel Medina Ortega

Udkast til udtalelse
Betragtning B c (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Bc. der henviser til, at betaling af de 
lovpligtige morarenter ikke er en 
straffeforanstaltning, idet der er tale om 
en erstatningsforanstaltning, der er at 
betragte som supplerende, men ikke 
erstatter førstnævnte,

Or. it

Ændringsforslag 4
Manuel Medina Ortega

Udkast til udtalelse
Betragtning B d (ny)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Bd. der henviser til, at for at vurdere 
borgernes kendskab til ordningen 
vedrørende repræsentanter bemyndiget til 
at behandle skadessager, har de 
konsultationer, Europa-Kommissionen 
har foretaget, udelukkende inddraget 
medlemsstaterne og forsikringssektoren 
uden i tilstrækkelig grad at inddrage 
borgerne og forbrugerorganisationerne, 
dvs. de parter, der er mest interesseret i, at 
denne ordning fungerer på bedste måde,

Or. it

Ændringsforslag 5
Manuel Medina Ortega

Udkast til udtalelse
Betragtning B e (ny)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

Be. der henviser til, at 
forsikringsmekanismerne har til formål at 
beskytte den krænkede parts interesser, i 
dette tilfælde borgernes, og at 
sidstnævntes interesse i en 
retshjælpsforsikring i tilfælde af en 
retssag altid er vigtigere end de mange 
ulemper, som en obligatorisk 
retshjælpsforsikring kunne have,

Or. it

Ændringsforslag 6

Manuel Medina Ortega

Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2a. mener, at forsikringsselskabets 
forpligtelse til at betale de lovpligtige 
morarenter, ikke er et sanktionsmiddel, og 
at der derfor er brug for bedre kontrol og 
hensigtsmæssige aktioner fra 
Kommissionens side i denne forbindelse, 
for at der i samtlige medlemsstater kan
blive fastlagt effektive sanktioner; 

Or. it

Ændringsforslag 7
Manuel Medina Ortega

Udkast til udtalelse
Punkt 2 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2b. mener, at muligheden for at få 
nationale harmoniserede pengesanktioner 



PE405.743v01-00 6/9 AM\719501DA.doc

DA

ville forenkle proceduren og derved sikre 
borgernes og forbrugernes interesser;

Or. it

Ændringsforslag 8
Manuel Medina Ortega

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anser det for hensigtsmæssigt at lade 
retshjælpsforsikringen være på frivillig 
basis, således at man respekterer de særlige 
forhold på de forskellige nationale 
markeder; håber, at medlemsstaterne vil 
fremme kendskabet til denne form for 
forsikring via informationskampagner og 
befordre den frie ydelse af en lignende 
tjeneste, således at man opmuntrer til 
udbredelse af modeller, der er inspireret af 
bedste praksis i de andre medlemsstater.

4. anser det for hensigtsmæssigt at lade 
retshjælpsforsikringen være på frivillig 
basis, således at man respekterer de særlige 
forhold på de forskellige nationale 
markeder; håber, at medlemsstaterne og 
Kommissionen vil fremme kendskabet til 
denne form for forsikring via 
informationskampagner og befordre den 
frie ydelse af en lignende tjeneste, således 
at man opmuntrer til udbredelse af 
modeller, der er inspireret af bedste praksis 
i de andre medlemsstater.

Or. it

Ændringsforslag 9
Diana Wallis

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. anmoder om, at Kommissionen ikke 
dømmer på forhånd om resultatet af de 
undersøgelser, der er bestilt vedrørende 
differentieret skadeserstatning ved 
personskader i forbindelse med 
vedtagelsen om Rom II-forordningen1, 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11.7.2007 om lovvalgsregler for 
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idet studierne måske foreslår en 
forsikringsbaseret løsning og deraf 
følgende ændring af det fjerde 
motorforsikringsdirektiv1. 

Or. en

Ændringsforslag 10
Manuel Medina Ortega

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. mener, at man bør bestræbe sig på at 
indføre en obligatorisk 
retshjælpsforsikring uden større 
præmieforhøjelser;

Or. it

Ændringsforslag 11
Manuel Medina Ortega

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4b. mener, at oplysningerne forud for en 
kontrakt om motorkøretøjsforsikring 
tillige bør indeholde oplysninger om 
muligheden for at tegne en 
retshjælpsforsikring, og at de forbrugere, 
der ikke ønsker denne form for dækning, 
bør have mulighed for at erklære, at de 
ikke ønsker at tegne den, selv om de har 
kendskab til den;

                                                                                                                                                  
forpligtelser uden for kontrakt (Rom II) (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 40).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF af 16.5.2000 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (EFT L 181 af 20.7.2000, s. 65).
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Or. it

Ændringsforslag 12
Manuel Medina Ortega

Udkast til udtalelse
Punkt 4 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4c. opfordrer Kommissionen til at finde 
frem til alternative ordninger vedrørende 
bilæggelse af stridigheder med henblik på 
afvikling af skaderne som f.eks. 
anvendelse af direkte skadeserstatning og 
indføre disse ordninger på basis af bedste 
praksis i andre medlemsstater;

Or. it

Ændringsforslag 13
Manuel Medina Ortega

Udkast til udtalelse
Punkt 4 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4d. opfordrer Kommissionen til alvorligt 
at overveje at indføre ordningen med en 
direkte og obligatorisk skadeserstatning 
som middel til at nå frem til en generel 
harmonisering på europæisk plan af 
organerne til bilæggelse af strid:

Or. it

Ændringsforslag 14
Manuel Medina Ortega

Udkast til udtalelse
Punkt 4 e (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4e. mener, at for at undgå en alt for stor 
og uberettiget byrde for 
forsikringssektoren kan indførelsen på 
europæisk plan af den direkte og 
obligatoriske skadeserstatning finde sted 
over en overgangsperiode og/eller 
begrænset periode vedrørende de skader, 
der finder sted uden for 
bopælsmedlemslandet.

Or. it
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