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Muudatusettepanek 1
Manuel Medina Ortega

Arvamuse projekt
Põhjendus B a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

B a. arvestades, et liikmesriikide, 
sealhulgas uute liikmesriikide 
ametiasutustega toimunud 
konsultatsioonid kinnitasid, et karistused, 
kui nad on olemas, on kehtivad ja neid 
kohaldatakse tulemuslikult kogu Euroopa 
Liidus;

Or. it

Muudatusettepanek 2
Manuel Medina Ortega

Arvamuse projekt
Põhjendus B b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

B b. arvestades siiski, et mõnes 
liikmesriigis ei ole ette nähtud mingeid 
erikaristusi ning nad rakendavad vaid 
kindlustusandja kohustust maksta 
hüvitise summalt kohustuslikku intressi, 
kui kolme kuu jooksul ei ole esitatud 
põhjendatud hüvitisepakkumist/vastust, 
ning arvestades, et selline sanktsioon on 
vastavalt direktiivile nõutav ja seda tuleb 
kohaldada kõikides liikmesriikides;

Or. it
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Muudatusettepanek 3
Manuel Medina Ortega

Arvamuse projekt
Põhjendus B c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

B c. arvestades, et kohustusliku viivise 
tasumine ei ole sanktsioon, vaid 
hüvitamisviis, mida tuleks pidada 
karistusele lisanduvaks ja mitte seda 
asendavaks;

Or. it

Muudatusettepanek 4
Manuel Medina Ortega

Arvamuse projekt
Põhjendus B d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

B d. arvestades, et konsultatsioonid, 
mida komisjon pidas, et teha kindlaks, 
kuivõrd on avalikkus teadlik nõuete 
lahendamise eest vastutava esindaja 
süsteemist, hõlmasid ainult liikmesriike ja 
kindlustusseltse ning komisjonil ei 
õnnestunud kaasata asjakohasel viisil 
kodanikke ja tarbijate ühenduste 
esindajaid, s.t süsteemi nõuetekohasest 
toimimisest kõige enam huvitatud osalisi;

Or. it

Muudatusettepanek 5
Manuel Medina Ortega

Arvamuse projekt
Põhjendus B e (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

B e. arvestades, et 
kindlustussüsteemide eesmärk on 
kannatanute (antud juhul kodanike) 
huvide kaitsmine ning kohtumenetluse 
korral kohtukulude vastu kindlustamise 
eelised kaaluvad üles erinevad raskused, 
mis võivad tekkida seoses kohustusliku 
kohtukulude kindlustamisega;

Or. it

Muudatusettepanek 6
Manuel Medina Ortega

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. arvab, et kindlustusandjate 
kohustus maksta kohustuslikku viivist ei 
ole sanktsioon, ning seega on vajalik 
rangem järelevalve ja komisjoni 
asjakohased meetmed, mille eesmärk on 
tagada mõjuvate sanktsioonide 
kehtestamine kõikides liikmesriikides;

Or. it

Muudatusettepanek 7
Manuel Medina Ortega

Arvamuse projekt
Lõige 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 b. arvab, et ühtlustatud riiklike 
rahaliste karistuste kehtestamine 
võimaldaks menetlust lihtsustada, kaitstes 
samas kodanike ja tarbijate huve;
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Or. it

Muudatusettepanek 8
Manuel Medina Ortega

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

peab soovitavaks säilitada vabatahtliku 
kohtukulude kindlustuse süsteemi, et võtta 
arvesse erinevate riikide turgude eripära; 
loodab, et liikmesriigid toetavad 
kõnesolevat kindlustusviisi käsitleva teabe 
levitamist asjakohaste teavituskampaaniate 
abil ning propageerivad sellise teenuse 
osutamise vabadust, et ergutada teistes 
liikmesriikides kasutatavatel parimatel 
tavadel põhinevate mudelite levitamist.

peab soovitavaks säilitada vabatahtliku 
kohtukulude kindlustuse süsteemi, et võtta 
arvesse erinevate riikide turgude eripära; 
loodab, et liikmesriigid ja komisjon 
toetavad kõnesolevat kindlustusviisi 
käsitleva teabe levitamist asjakohaste 
teavituskampaaniate abil ning 
propageerivad sellise teenuse osutamise 
vabadust, et ergutada teistes liikmesriikides 
kasutatavatel parimatel tavadel põhinevate 
mudelite levitamist;

Or. it

Muudatusettepanek 9
Diana Wallis

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. palub, et komisjon ei kujundaks 
ennatlikku arvamust uurimuste tulemuste 
kohta, mis telliti pärast Rooma II 
määruse1 vastuvõtmist seoses isikukahju 
puudutavate erinevustega ja mis võivad 
soovitada kindlustuspõhist lahendust ning 
sellest tulenevalt neljanda 
liikluskindlustuse direktiivi2 muutmist.

                                               
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 864/2007 lepinguväliste võlasuhete 
suhtes kohaldatava õiguse kohta ("Rooma II") (ELT L 199, 31.7.2007, lk 40).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. mai 2000. aasta direktiiv 2000/26/EÜ mootorsõidukite kasutamise 
tsiviilvastutuskindlustust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 181, 20. juuli 2000, 
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Or. en

Muudatusettepanek 10
Manuel Medina Ortega

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. on seisukohal, et tuleks püüda 
kaaluda võimalusi kehtestada kohustuslik 
kohtukulude kindlustus, suurendamata 
seejuures oluliselt kindlustusmakseid;

Or. it

Muudatusettepanek 11
Manuel Medina Ortega

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. on seisukohal, et liikluskindlustuse 
lepingueelne teave peaks sisaldama teavet 
seoses võimalusega jätta kohtukulude 
kindlustuskate lepingust välja ning et 
tarbijatel, kes ei soovi kõnealust 
kindlustust teha, peaks olema võimalus 
sedastada, et nad on antud võimalusest 
teadlikud, kuid on otsustanud sellest 
loobuda;

Or. it

                                                                                                                                                  
lk 65).
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Muudatusettepanek 12
Manuel Medina Ortega

Arvamuse projekt
Lõige 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. kutsub komisjoni üles osutama 
nõuete lahendamise alternatiivsetele 
süsteemidele, nagu otsese hüvitamise 
süsteem, ning võtta sellised süsteemid 
teiste liikmesriikide headele tavadele 
toetudes kasutusele;

Or. it

Muudatusettepanek 13
Manuel Medina Ortega

Arvamuse projekt
Lõige 4 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 d. kutsub komisjoni üles kaaluma 
tõsiselt kohustusliku otsese hüvitamise 
süsteemi kasutuselevõtmist, et saavutada 
vaidluste lahendamise vahendite üldine 
ühtlustamine Euroopa tasandil;

Or. it

Muudatusettepanek 14
Manuel Medina Ortega

Arvamuse projekt
Lõige 4 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 e. arvab, et kindlustusseltside 
ülemäärase ja õigustamata karistamise 
vältimiseks võiks Euroopa tasandil 
kohustusliku otsese hüvitamise süsteemi 
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kehtestamine toimuda pärast 
üleminekuaega ja/või perioodi, mil 
süsteem hõlmaks ainult väljaspool 
elukohaliikmesriiki toimuvaid 
õnnetusjuhtumeid;

Or. it
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