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Τροπολογία 1
Manuel Medina Ortega

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Βα (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(Βα) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
διαβουλεύσεις με τις εθνικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
αρχών των νέων κρατών μελών, 
επιβεβαίωσαν, στις περιπτώσεις που 
υφίστανται, ότι οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις είναι επαρκείς και ότι 
εφαρμόζονται αποτελεσματικά στο 
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Or. it

Τροπολογία 2
Manuel Medina Ortega

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ββ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(Bβ) λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι 
ορισμένα κράτη μέλη δεν προβλέπουν 
ειδικές κυρώσεις και ότι επαφίενται 
αποκλειστικά στην υποχρέωση του 
ασφαλιστή να καταβάλλει τους νόμιμους 
τόκους επί του ποσού της αποζημίωσης,   
εάν η αιτιολογημένη προσφορά/απάντηση 
δεν γίνει εντός τριμήνου, και ότι πάντως 
η κύρωση αυτή απαιτείται ρητά από την 
οδηγία και πρέπει να επιβάλλεται 
υποχρεωτικά σε όλα τα κράτη μέλη,

Or. it
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Τροπολογία 3
Manuel Medina Ortega

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Βγ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(Bγ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταβολή 
νόμιμων τόκων υπερημερίας δεν συνιστά 
κύρωση, διότι αποτελεί μέτρο 
αντιστάθμισης, πρόσθετο της πρώτης 
αλλά όχι υποκατάστατό  της, 

Or. it

Τροπολογία 4
Manuel Medina Ortega

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Βδ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(Bδ) λαμβάνοντας υπόψη ότι,  
προκειμένου να  αξιολογηθεί η γνώση εκ 
μέρους των πολιτών του συστήματος των 
αντιπροσώπων για το διακανονισμό των 
ζημιών,  η Επιτροπή διαβουλεύθηκε 
αποκλειστικά με τα κράτη μέλη και τον 
ασφαλιστικό κλάδο, χωρίς την κατάλληλη 
συμμετοχή των πολιτών και των ενώσεων 
καταναλωτών, των κατεξοχήν δηλαδή 
ενδιαφερομένων για την ορθή λειτουργία 
του εν λόγω συστήματος,

Or. it

Τροπολογία 5
Manuel Medina Ortega

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Βε (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(Bε) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
μηχανισμοί ασφάλισης αποσκοπούν στην 
προστασία  των ζημιωθέντων μερών, 
στην περίπτωση αυτή των πολιτών, και 
ότι το συμφέρον των τελευταίων για την 
κάλυψη των εξόδων νομικής προστασίας 
σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας 
είναι πάντοτε σημαντικότερο 
συγκρινόμενο με τα όποια μειονεκτήματα 
θα μπορούσε να έχει η  υποχρεωτική 
ασφάλεια για έξοδα νομικής προστασίας, 

Or. it

Τροπολογία 6
Manuel Medina Ortega

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι η υποχρέωση του 
ασφαλιστή αφεαυτής να καταβάλλει τους 
νόμιμους τόκους σε περίπτωση 
υπερημερίας δεν συνιστά κύρωση· είναι, 
επομένως, απαραίτητος αυστηρότερος 
έλεγχος και κατάλληλες δράσεις εκ 
μέρους της Επιτροπής προς την 
κατεύθυνση αυτή, ώστε σε όλα τα κράτη 
μέλη να προβλέπονται πραγματικές 
κυρώσεις·

Or. it

Τροπολογία 7
Manuel Medina Ortega

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. θεωρεί ότι η δυνατότητα ύπαρξης 
εναρμονισμένων εθνικών οικονομικών 
κυρώσεων θα επέτρεπε την απλούστευση 
της διαδικασίας και τη διασφάλιση των 
συμφερόντων των πολιτών-
καταναλωτών·

Or. it

Τροπολογία 8
Manuel Medina Ortega

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. θεωρεί σκόπιμη τη διατήρηση του 
προαιρετικού χαρακτήρα της ασφάλειας 
νομικής προστασίας, προκειμένου να 
γίνουν σεβαστές οι ιδιαιτερότητες των 
διαφόρων εθνικών αγορών· εκφράζει την 
ευχή τα κράτη μέλη να προωθήσουν την 
ενημέρωση για αυτό τον τύπο ασφάλισης 
μέσω των κατάλληλων ενημερωτικών 
εκστρατειών και να δώσουν κίνητρα για 
την ελεύθερη παροχή αυτής της υπηρεσίας, 
ώστε να ενθαρρύνεται η κυκλοφορία των 
προτύπων που βασίζονται στις βέλτιστες 
πρακτικές άλλων κρατών μελών.

4. θεωρεί σκόπιμη τη διατήρηση του 
προαιρετικού χαρακτήρα της ασφάλειας 
νομικής προστασίας, προκειμένου να 
γίνουν σεβαστές οι ιδιαιτερότητες των 
διαφόρων εθνικών αγορών· εκφράζει την 
ευχή τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να 
προωθήσουν την ενημέρωση για αυτό τον 
τύπο ασφάλισης μέσω των κατάλληλων 
ενημερωτικών εκστρατειών και να δώσουν 
κίνητρα για την ελεύθερη παροχή αυτής 
της υπηρεσίας, ώστε να ενθαρρύνεται η 
κυκλοφορία των προτύπων που βασίζονται 
στις βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών 
μελών.

Or. it

Τροπολογία 9
Diana Wallis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ζητεί από την Επιτροπή να μην 
προδικάσει τα αποτελέσματα των 
μελετών που έχουν παραγγελθεί σχετικά 
με τις διαφοροποιημένες αποζημιώσεις 
λόγω προσωπικής βλάβης ως απόρροια 
της έγκρισης  του κανονισμού Ρώμη ΙΙ1, 
οι οποίες ενδέχεται να προτείνουν μια 
λύση βασισμένη στην ασφάλιση και την 
αντίστοιχη τροποποίηση της 4ης οδηγίας 
για την ασφάλιση αυτοκινήτων2.

Or. en

Τροπολογία 10
Manuel Medina Ortega

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι θα πρέπει να ασκηθεί 
πίεση για την αξιολόγηση των 
δυνατοτήτων καθιέρωσης της 
υποχρεωτικής  σύναψης ασφάλειας 
νομικής προστασίας,  χωρίς σημαντική 
αύξηση των ασφαλίστρων·  

Or. it

Τροπολογία 11
Manuel Medina Ortega

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4β (νέα)

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.  864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 
2007,  για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II») (Ε.Ε. L199, 31.7.2007, σελ. 40).
2 Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 2000 για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που 
προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων  (ΕΕ L 181, 20 Ιουλίου 2000, σελ. 65).
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 ter. εκτιμά ότι η προσυμβατική 
ενημέρωση σχετικά με την ασφάλιση 
αυτοκινήτων πρέπει να περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα 
κάλυψης των εξόδων νομικής 
προστασίας, και ότι οι καταναλωτές που 
δεν επιθυμούν αυτού του είδους την 
ασφάλιση θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να δηλώσουν ότι αρνήθηκαν 
την εν λόγω κάλυψη έχοντας λάβει 
σχετική γνώση·

Or. it

Τροπολογία 12
Manuel Medina Ortega

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 γ. Καλεί την Επιτροπή να καθορίσει 
εναλλακτικά συστήματα επίλυσης 
διαφορών για το διακανονισμό των 
ζημιών, όπως, για παράδειγμα,  το 
σύστημα της άμεσης αποζημίωσης, και  
να εισαγάγει  τέτοια συστήματα βάσει 
των βέλτιστων πρακτικών από άλλα 
κράτη μέλη·

Or. it

Τροπολογία 13
Manuel Medina Ortega

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4δ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
σοβαρά τη θέσπιση του μηχανισμού 
άμεσης και υποχρεωτικής αποζημίωσης 
ως μέσου για την επίτευξη γενικής 
εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο των 
ιδρυμάτων επίλυσης των διαφορών·

Or. it

Τροπολογία 14
Manuel Medina Ortega

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 ε. θεωρεί ότι,  για να αποφευχθεί η 
υπέρμετρη και αδικαιολόγητη 
επιβάρυνση του ασφαλιστικού τομέα, η 
θέσπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του 
μηχανισμού άμεσης και υποχρεωτικής 
αποζημίωσης μπορεί να γίνει κατά τη 
διάρκεια μεταβατικής περιόδου και/ή 
μόνο για τις ζημίες που 
πραγματοποιούνται εκτός της χώρας 
μέλους όπου βρίσκεται η κατοικία·

Or. it
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