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Tarkistus 1
Manuel Medina Ortega

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B a kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(B a) ottaa huomioon, että kansallisten 
viranomaisten kuulemiset, myös uusissa 
jäsenvaltioissa, ovat vahvistaneet 
nykyisten seuraamusten olevan 
asianmukaisia ja niiden täytäntöönpanon 
olevan tehokasta kaikkialla EU:ssa,

Or. it

Tarkistus 2
Manuel Medina Ortega

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B b kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(B b) ottaa kuitenkin huomioon, että 
eräissä jäsenvaltioissa ei määrätä erityisiä 
seuraamuksia, vaan nojaudutaan
pelkästään siihen, että vakuutuslaitoksen 
on maksettava korvaussummasta 
lakisääteistä korkoa, jos perusteltua 
tarjousta tai vastausta ei ole annettu 
kolmen kuukauden kuluessa, ja että 
direktiivissä kuitenkin nimenomaan 
edellytetään tätä seuraamusta, minkä
vuoksi sitä on sovellettava kaikissa 
jäsenvaltioissa,

Or. it

Tarkistus 3
Manuel Medina Ortega

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B c kappale (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

(B c) katsoo, että lakisääteisten 
viivästyskorkojen maksaminen ei ole 
seuraamus vaan korvaus, jota olisi 
pidettävä seuraamusta täydentävänä 
mutta ei sitä korvaavana,

Or. it

Tarkistus 4
Manuel Medina Ortega

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B d kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(B d) ottaa huomioon, että arvioidessaan, 
miten hyvin kansalaiset tuntevat
korvausedustajajärjestelmän, Euroopan 
komissio kuuli ainoastaan jäsenvaltioita 
ja vakuutusalan edustajia eikä onnistunut 
lähestymään riittävästi kansalaisia ja 
kuluttajajärjestöjä eli niitä osapuolia, 
joille on kaikkein tärkeintä, että 
järjestelmä toimii asianmukaisesti,

Or. it

Tarkistus 5
Manuel Medina Ortega

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan B e kappale (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

(B e) ottaa huomioon, että 
vakuutusmekanismien tarkoituksena on 
turvata vahingonkärsijöiden, eli tässä 
tapauksessa kansalaisten, edut ja että 
näille koituva hyöty siitä, että heillä on 
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vakuutus oikeudenkäyntikulujen varalta, 
on aina suurempi kuin haitat, joita 
pakollisesta oikeusturvavakuutuksesta 
saattaa aiheutua,

Or. it

Tarkistus 6
Manuel Medina Ortega

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että vakuutuslaitoksen 
velvollisuus maksaa pelkästään 
lakisääteistä viivästyskorkoa ei ole 
seuraamus; katsoo näin ollen, että 
Euroopan komission on tiukennettava 
valvontaa ja toteutettava aiheellisia 
toimia, jotta kaikissa jäsenvaltioissa 
määrätään tehokkaita seuraamuksia;

Or. it

Tarkistus 7
Manuel Medina Ortega

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. katsoo, että yhdenmukaistettujen 
kansallisten taloudellisten seuraamusten 
käyttöönotto antaisi mahdollisuuden 
yksinkertaistaa menettelyä ja taata 
samalla kansalaisten ja kuluttajien edut,

Or. it
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Tarkistus 8
Manuel Medina Ortega

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. pitää suotavana säilyttää 
oikeudenkäyntikuluja varten otettava 
vakuutus vapaaehtoisena, jotta 
kunnioitetaan eri kansallisten 
markkinoiden erityispiirteitä; toivoo, että 
jäsenvaltiot suosivat tällaisista 
vakuutusmuodoista tiedottamista 
asianmukaisilla tiedotuskampanjoilla ja 
kannustavat vastaavanlaisen palvelun 
vapaaseen tarjoamiseen, niin että tuetaan 
muissa jäsenvaltioissa hyväksi havaittujen 
käytäntöjen mukaisten mallien levittämistä 
muualle.

4. pitää suotavana säilyttää 
oikeudenkäyntikuluja varten otettava 
vakuutus vapaaehtoisena, jotta 
kunnioitetaan eri kansallisten 
markkinoiden erityispiirteitä; toivoo, että 
jäsenvaltiot ja Euroopan komissio suosivat 
tällaisista vakuutusmuodoista tiedottamista 
asianmukaisilla tiedotuskampanjoilla ja 
kannustavat vastaavanlaisen palvelun 
vapaaseen tarjoamiseen, niin että tuetaan 
muissa jäsenvaltioissa hyväksi havaittujen 
käytäntöjen mukaisten mallien levittämistä 
muualle.

Or. it

Tarkistus 9
Diana Wallis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää, ettei komissio ennakoisi 
niiden selvitysten tuloksia, jotka Rooma II 
-asetuksen1 seurauksena on teetetty 
henkilövahingoista maksettavien 
vahingonkorvausten eroista ja joissa 
saatetaan esittää vakuutuspohjaista 
ratkaisua ja vastaavasti neljännen 
liikennevakuutusdirektiivin2 muuttamista.

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 864/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, 
sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma II) (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 40).
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/26/EY, annettu 16 päivänä toukokuuta 2000, 
moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevien jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöjen lähentämisestä ja neuvoston direktiivien 73/239/ETY ja 88/357/ETY muuttamisesta (EYVL L 
181, 20.7. 2000, s. 65).
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Or. en

Tarkistus 10
Manuel Medina Ortega

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että olisi kaikin tavoin 
pyrittävä arvioimaan mahdollisuuksia 
ottaa käyttöön pakolliset 
oikeusturvavakuutukset korottamatta 
merkittävästi vakuutusmaksuja;

Or. it

Tarkistus 11
Manuel Medina Ortega

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. katsoo, että ennen sopimusten 
tekemistä annettaviin liikennevakuutusta 
koskeviin tietoihin olisi sisällytettävä myös 
tiedot mahdollisuudesta ottaa 
oikeusturvavakuutus, ja että kuluttajilla, 
jotka eivät halua ottaa tätä vakuutusta, 
olisi oltava mahdollisuus ilmoittaa, että he 
ovat tietoisia tästä suositellusta 
vakuutuksesta, mutta kieltäytyvät 
ottamasta sitä;

Or. it
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Tarkistus 12
Manuel Medina Ortega

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. kehottaa Euroopan komissiota 
kehittämään vaihtoehtoisia 
korvausvaatimuksiin liittyviä 
riidanratkaisumenetelmiä, kuten 
suorakorvausjärjestelmän käyttäminen, ja 
ottamaan tällaiset menetelmät käyttöön 
muiden jäsenvaltioiden parhaiden 
käytäntöjen perusteella;

Or. it

Tarkistus 13
Manuel Medina Ortega

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. kehottaa komissiota arvioimaan 
tarkasti pakollisen 
suorakorvausjärjestelmän käyttöönottoa 
keinona saada riidanratkaisumenetelmät 
yhdenmukaistettua Euroopan tasolla;

Or. it

Tarkistus 14
Manuel Medina Ortega

Lausuntoluonnos
4 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 e. katsoo, että jotta asiasta ei koituisi 
vakuutuslaitoksille liiallista ja 
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perusteetonta taakkaa, pakollista 
suorakorvausjärjestelmää Euroopan 
tasolla käyttöönotettaessa voitaisiin 
soveltaa siirtymäkautta ja/tai rajoittaa se 
koskemaan vain vahinkoja, jotka 
tapahtuvat asuinjäsenvaltion 
ulkopuolella.

Or. it
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