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Pakeitimas 1
Manuel Medina Ortega

Nuomonės projektas
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ba. kadangi konsultacijų su 
nacionalinėmis valdžios institucijomis, 
taip pat su naujųjų valstybių narių 
institucijomis metu buvo patvirtinta, kad 
nustatytos nuobaudos – ten, kur jos yra 
įvestos – galioja ir yra veiksmingai 
taikomos visoje Europos Sąjungoje,

Or. it

Pakeitimas 2
Manuel Medina Ortega

Nuomonės projektas
B b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bb. tačiau kadangi kai kurios valstybės 
narės netaiko jokių ypatingų poveikio 
priemonių ir pasikliauja vien tik draudikų 
pareiga sumokėti teisės aktuose nustatytas 
palūkanas nuo išmokos sumos, jei per tris 
mėnesius nepateikia pagrįsto pasiūlymo 
arba atsakymo dėl išmokos, ir kadangi 
nepaisant to ši poveikio priemonė yra 
specialiai nustatyta direktyvoje, todėl visos 
valstybės narės būtinai turėtų ją taikyti,

Or. it
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Pakeitimas 3
Manuel Medina Ortega

Nuomonės projektas
Bc konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bc. kadangi teisės aktuose nustatytų 
palūkanų už įsiskolinimą mokėjimas yra 
ne poveikio priemonė, o tam tikra išmoka, 
kurią reikėtų laikyti poveikio priemonės 
priedu, bet ne jos pakaitalu,

Or. it

Pakeitimas 4
Manuel Medina Ortega

Nuomonės projektas
Bd konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Bd. kadangi Komisijos surengtos 
konsultacijos siekiant įsitikinti, koks yra 
visuomenės žinių apie atstovo žalos 
sureguliavimo reikalams sistemą mastas, 
aprėpė tik valstybes nares ir draudimo 
sektorių, tačiau nepavyko pakankamai 
aprėpti visuomenės ir vartotojų draugijų 
narių – taigi labiausiai suinteresuotų 
tinkamo šios sistemos veikimo užtikrinimu
šalių,

Or. it

Pakeitimas 5
Manuel Medina Ortega

Nuomonės projektas
Be konstatuojamoji dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

Be. kadangi draudimo sistemos skirtos 
žalą patyrusių šalių, šiuo atveju –
visuomenės narių interesams apsaugoti, o 
teisinių išlaidų draudimo nauda viršija 
įvairius sunkumus, galinčius kilti ryšium 
su privalomuoju teisinių išlaidų 
draudimu,

Or. it

Pakeitimas 6
Manuel Medina Ortega

Nuomonės projektas
2a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad vien draudikų pareiga 
mokėti teisės aktuose numatytas 
palūkanas už įsiskolinimą nėra poveikio 
priemonė, todėl reikia griežtesnės 
priežiūros, ir Komisija turi imtis riekiamų 
veiksmų, kad visos valstybės narės įvestų 
veiksmingas poveikio priemones;

Or. it

Pakeitimas 7
Manuel Medina Ortega

Nuomonės projektas
2b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. mano, kad suderintų nacionalinių 
piniginių baudų įvedimas leistų 
supaprastinti procedūrą ir apsaugotų 
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piliečių bei vartotojų interesus;

Or. it

Pakeitimas 8
Manuel Medina Ortega

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

mano, kad svarbu išsaugoti neprivalomą 
teisinių išlaidų draudimo pobūdį siekiant 
atsižvelgti į įvairių nacionalinių rinkų 
ypatumus; pageidauja, kad valstybės narės 
populiarintų šios rūšies draudimą 
vykdydamos informacines kampanijas ir 
skatindamos laisvą tokio pobūdžio 
paslaugos teikimą siekdamos sudaryti 
sąlygas skleisti pavyzdžius, grindžiamus 
kitų valstybių narių pažangiąja patirtimi;

mano, kad svarbu išsaugoti neprivalomą 
teisinių išlaidų draudimo pobūdį siekiant 
atsižvelgti į įvairių nacionalinių rinkų 
ypatumus; pageidauja, kad valstybės narės
ir Komisija populiarintų šios rūšies 
draudimą vykdydamos informacines 
kampanijas ir skatindamos laisvą tokio 
pobūdžio paslaugos teikimą siekdamos 
sudaryti sąlygas skleisti pavyzdžius, 
grindžiamus kitų valstybių narių 
pažangiąja patirtimi;

Or. it

Pakeitimas 9
Diana Wallis

Nuomonės projektas
4a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. prašo Komisijos nedaryti išankstinių 
išvadų dėl asmeniui padarytos žalos 
skirtingose jurisdikcijose tyrimų, užsakytų 
priėmus reglamentą „Roma II“1, kadangi 
šiuose tyrimuose gali būti pasiūlytas

                                               
1 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 864/2007 dėl nesutartinėms 
prievolėms taikytinos teisės („Roma II“) (OL L 199, 2007 7 31, p. 40).
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draudimu pagrįstas sprendimas, pagal 
kurį reikėtų iš dalies pakeisti Ketvirtąją 
transporto priemonių draudimo 
direktyvą1;

Or. en

Pakeitimas 10
Manuel Medina Ortega

Nuomonės projektas
4a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad reikia visokeriopai 
stengtis apsvarstyti galimybes įvesti 
privalomą teisinių išlaidų draudimą 
smarkiai nepadidinant draudimo įmokų;

Or. it

Pakeitimas 11
Manuel Medina Ortega

Nuomonės projektas
4b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. mano, kad ikisutartinėje 
informacijoje apie transporto priemonių 
draudimą turi būti informuojama apie 
galimybę apdrausti teisines išlaidas ir 
nurodyta, kad šio draudimo 
nepageidaujantys klientai gali deklaruoti 
žiną tokio draudimo galimybę, bet jos 
atsisaką;

                                                                                                                                                  
1 2000 m. gegužės 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/26/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo (OL L 
181, 2000 6 20, p. 65).
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Or. it

Pakeitimas 12
Manuel Medina Ortega

Nuomonės projektas
4c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina Komisiją nurodyti 
alternatyvias ginčų dėl reikalavimų 
sprendimų sistemas – pavyzdžiui, 
tiesioginių išmokų sistemą, ir įdiegti 
tokias sistemas, remiantis gerąja kitų
valstybių narių patirtimi;

Or. it

Pakeitimas 13
Manuel Medina Ortega

Nuomonės projektas
4d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. ragina Komisiją rimtai apsvarstyti 
privalomos tiesioginių išmokų sistemos 
diegimą, siekiant bendrai suderinti ginčų 
sprendimo priemones Europos lygmeniu;

Or. it

Pakeitimas 14
Manuel Medina Ortega

Nuomonės projektas
4e dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4e. mano, kad siekiant išvengti griežto 
ir nereikalingo draudimo sektoriaus 
baudimo, po pereinamojo laikotarpio ir 
(arba) laikotarpio, kuriuo sistema aprėptų 
tik nelaimingus atsitikimus, įvykusius už 
valstybės narės, kurioje gyvena 
nukentėjusysis, ribų, galima būtų 
Europos lygmeniu įvesti privalomą 
tiesioginių išmokų sistemą.

Or. it
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