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Módosítás 1
Manuel Medina Ortega

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a nemzeti hatóságokkal, 
köztük az új tagállamok nemzeti 
hatóságaival folytatott konzultációk 
megerősítették, hogy az alkalmazható 
büntetőintézkedések, amennyiben ilyenek 
léteznek, érvényesek és hatékonyan 
alkalmazzák azokat az egész Európai 
Unióban,

Or. it

Módosítás 2
Manuel Medina Ortega

Véleménytervezet
B b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bb. mivel azonban egyes tagállamok 
nem írnak elő konkrét szankciókat és 
kizárólag arra hagyatkoznak, hogy a 
biztosító köteles törvényes késedelmi 
kamatot fizetni a kártérítés összege után, 
ha három hónapon belül nem születik 
meg az indokolással ellátott 
ajánlat/válasz, és mivel ugyanakkor az 
ilyen szankció az irányelv alapján kötelező 
és azt minden tagállamban alkalmazni 
kell,

Or. it
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Módosítás 3
Manuel Medina Ortega

Véleménytervezet
B c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bc. mivel a hátralékok után fizetendő 
törvényes késedelmi kamat nem szankció, 
hanem kártérítési mód, amelyet nem a 
büntetőintézkedés helyettesítőjének, 
hanem kiegészítőjének kell tekinteni,

Or. it

Módosítás 4
Manuel Medina Ortega

Véleménytervezet
B d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Bd. mivel a Bizottság által annak 
érdekében szervezett konzultációk, hogy 
meg lehessen bizonyosodni a kárrendezési 
megbízottak rendszerének általános 
ismertségéről, csak a tagállamok és a 
biztosítási ipar körében folytak, és azokba 
nem sikerült a lakosság, illetve a 
fogyasztóvédelmi szervek, vagyis a 
rendszer megfelelő működésében a 
leginkább érdekelt felek kellő számú 
tagját bevonni,

Or. it

Módosítás 5
Manuel Medina Ortega

Véleménytervezet
B e preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Be. mivel a biztosítási rendszerek célja 
a károsult felek, jelen esetben a lakosság 
tagjai érdekeinek védelme, és az esetleges 
jogi eljárások költségeinek fedezésére 
szolgáló biztosítások előnyei 
jelentősebbek, mint a kötelező jogvédelmi 
biztosítás kapcsán esetlegesen felmerülő 
nehézségek,

Or. it

Módosítás 6
Manuel Medina Ortega

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a biztosítók pusztán 
arra való kötelezése, hogy a hátralékok 
után törvényes késedelmi kamatot 
fizessenek, nem jelent szankciót, és ennek 
következtében szükség van a szigorúbb 
ellenőrzésre, valamint a Bizottság 
megfelelő cselekvésére annak biztosítása 
érdekében, hogy a tagállamok hatékony 
szankciókat írjanak elő;

Or. it

Módosítás 7
Manuel Medina Ortega

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. úgy véli, hogy a harmonizált 
nemzeti pénzbüntetések bevezetése 
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lehetővé teszi az eljárás egyszerűsítését, 
megvédve ugyanakkor a polgárok és a 
fogyasztók érdekeit;

Or. it

Módosítás 8
Manuel Medina Ortega

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

úgy véli, hogy a különböző nemzeti piacok 
sajátosságainak tiszteletben tartása 
érdekében önkéntes alapon fenn kellene 
tartani a jogi költségekre vonatkozó 
biztosítást; reméli, hogy a tagállamok 
legjobb gyakorlatain alapuló modellek 
elterjedésének ösztönzése érdekében a 
tagállamok megfelelő tájékoztatási 
kampányok és egy hasonló szolgáltatás 
szabad nyújtásának ösztönzése révén 
támogatják a biztosítások e formáinak 
megismerését.

úgy véli, hogy a különböző nemzeti piacok 
sajátosságainak tiszteletben tartása 
érdekében önkéntes alapon fenn kellene 
tartani a jogi költségekre vonatkozó 
biztosítást; reméli, hogy a tagállamok 
legjobb gyakorlatain alapuló modellek 
elterjedésének ösztönzése érdekében a 
tagállamok és a Bizottság megfelelő 
tájékoztatási kampányok és egy hasonló 
szolgáltatás szabad nyújtásának ösztönzése 
révén támogatják a biztosítások e 
formáinak megismerését. 

Or. it

Módosítás 9
Diana Wallis

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri, hogy a Bizottság ne előlegezze 
meg a Róma II. rendelet1 elfogadása 
alapján a különböző személyi sérüléssel 
járó károkra vonatkozóan megrendelt 

                                               
1 A  szerződésen kívüli kötelmi viszonyokra alkalmazandó jogról szóló, 2007. július 11-i 864/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (Róma II.) (HL L 199., 2007. 7. 31., 40. o.).
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tanulmányok eredményeit, amely
tanulmányok biztosításalapú megoldást és 
ennek következtében a negyedik 
gépjármű-felelősségbiztosítási irányelv1

módosítását is javasolhatják;

Or. en

Módosítás 10
Manuel Medina Ortega

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy minden erőfeszítést 
meg kell tenni annak érdekében, hogy 
megvizsgálják a kötelező jogvédelmi 
biztosítás bevezetésének a biztosítási díjak 
jelentős növelése nélküli lehetőségét;

Or. it

Módosítás 11
Manuel Medina Ortega

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. úgy véli, hogy a szerződéskötést 
megelőző, a gépjármű-
felelősségbiztosításra vonatkozó 
tájékoztatásban szerepelnie kell a 
jogvédelmi biztosítás igénybevételének 
lehetőségéről szóló információnak is, 
valamint, hogy azoknak a fogyasztóknak, 
akik nem kívánják igénybe venni ezt a 

                                                                                                                                                  
1 A tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről, valamint a Tanács 
73/239/EGK és 88/357/EGK irányelveinek módosításáról szóló, 2000. május 16-i 2000/26/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 181., 2000. 7. 20., 65. o.).
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biztosítást, lehetőséget kell biztosítani 
annak kijelentésére, hogy tisztában 
vannak annak rendelkezésre állásával, 
azonban nem kívánnak élni vele;

Or. it

Módosítás 12
Manuel Medina Ortega

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. felhívja a Bizottságot, hogy 
jelöljön meg alternatív vitarendezési 
rendszereket az igények rendezésére, 
például a közvetlen kártérítési rendszert és 
vezessen be ilyen, a tagállamok legjobb 
gyakorlatain alapuló rendszereket;

Or. it

Módosítás 13
Manuel Medina Ortega

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. felhívja a Bizottságot, hogy 
komolyan mérlegelje a kötelező közvetlen 
kártérítés rendszerének, mint a 
vitarendezési intézkedések európai szintű 
általános harmonizációját szolgáló 
eszköznek a bevezetését;

Or. it
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Módosítás 14
Manuel Medina Ortega

Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4e. úgy véli, hogy a biztosítási ipar 
súlyos és jogtalan büntetésének elkerülése 
érdekében be lehetne vezetni európai 
szinten a kötelező közvetlen kártérítés
rendszerét egy átmeneti időszakot és/vagy 
olyan időszakot követően, amely alatt a 
rendszert csak a tartózkodási hely szerinti 
tagállamon kívül bekövetkezett 
balesetekre alkalmaznák.

Or. it
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