
AM\719501LV.doc PE405.743v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Juridiskā komiteja

2007/2258(INI)

18.4.2008

GROZĪJUMI Nr.
1 - 14

Atzinuma projekts
Giuseppe Gargani
(PE404.425v01-00)

Atsevišķi mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas jautājumi
(2007/2258(INI))



PE405.743v01-00 2/9 AM\719501LV.doc

LV

AM_Com_NonLegOpinion



AM\719501LV.doc 3/9 PE405.743v01-00

LV

Grozījums Nr. 1
Manuel Medina Ortega

Atzinuma projekts
B.a apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

B.a tā kā apspriedes ar valsts iestādēm, 
tostarp jauno dalībvalstu iestādēm, ir 
apstiprinājušas, ka piemērojamās 
sankcijas, ja tādas pastāv, ir spēkā un tiek 
piemērotas visā Eiropas Savienībā;

Or. it

Grozījums Nr. 2
Manuel Medina Ortega

Atzinuma projekts
B.b apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

B.b tā kā dažas dalībvalstis tomēr 
neparedz īpašas sankcijas un paļaujas 
tikai uz apdrošinātāju pienākumu maksāt 
likumā paredzētos procentus par 
kompensācijas summu, ja pamatots 
piedāvājums vai pamatota atbilde nav 
sniegta triju mēnešu laikā, un tā kā 
direktīva īpaši paredz šādu sankciju, kas 
ir jāpiemēro visās dalībvalstīs;

Or. it

Grozījums Nr. 3
Manuel Medina Ortega

Atzinuma projekts
B.c apsvērums (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

B.c tā kā pienākums maksāt likumā 
paredzētos procentus par nokavētu 
maksājumu ir nevis sankcija, bet gan 
kompensācijas līdzeklis, ko piemēro 
papildus sankcijai, nevis tās vietā;

Or. it

Grozījums Nr. 4
Manuel Medina Ortega

Atzinuma projekts
B.d apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

B.d tā kā Komisija, lai noskaidrotu 
sabiedrības informētības līmeni par 
atlīdzības prasību administrēšanas 
pārstāvju sistēmu, apspriedās tikai ar 
dalībvalstīm un apdrošināšanas nozares 
pārstāvjiem, bet  šajās apspriedēs 
pietiekami neiesaistīja sabiedrības 
pārstāvjus un patērētāju organizācijas, 
t.i., puses, kas bija visvairāk ieinteresētas, 
lai sistēma kārtīgi darbotos;

Or. it

Grozījums Nr. 5
Manuel Medina Ortega

Atzinuma projekts
B.e apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

B.e tā kā apdrošināšanas sistēmas ir 
paredzētas, lai aizsargātu cietušo pušu —
šajā gadījumā sabiedrības pārstāvju —
intereses, un priekšrocības, ko tiesvedības 
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gadījumā sniedz juridisko izdevumu 
apdrošināšana, atsver dažādas problēmas, 
kas var rasties saistībā ar juridisko 
izdevumu obligāto apdrošināšanu;

Or. it

Grozījums Nr. 6
Manuel Medina Ortega

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka parasts apdrošinātāju 
pienākums maksāt likumā paredzētos 
procentus par nokavētu maksājumu nav 
uzskatāms par sankciju un ka līdz ar to ir 
vajadzīga stingrāka uzraudzība, kā arī 
Komisijai ir jāveic pienācīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka visas dalībvalstis paredz 
efektīvas sankcijas;

Or. it

Grozījums Nr. 7
Manuel Medina Ortega

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzskata, ka harmonizētu 
finansiālu sodu ieviešana dalībvalstu 
līmenī ļautu vienkāršot procedūru, 
vienlaikus aizsargājot pilsoņu un 
patērētāju intereses;

Or. it
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Grozījums Nr. 8
Manuel Medina Ortega

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

uzskata, ka attiecībā uz juridisko izdevumu 
apdrošināšanu ir ieteicams saglabāt 
brīvprātības principu, lai ņemtu vērā 
dalībvalstu dažādo tirgu īpatnības; pauž 
cerību, ka dalībvalstis ar informācijas 
kampaņu palīdzību sekmēs informētību par 
šādu apdrošināšanas veidu, kā arī veicinās 
šādu pakalpojumu sniegšanas brīvību, lai 
rosinātu citu dalībvalstu labākajā praksē 
balstītu paraugu izplatīšanu.

uzskata, ka attiecībā uz juridisko izdevumu 
apdrošināšanu ir ieteicams saglabāt 
brīvprātības principu, lai ņemtu vērā 
dalībvalstu dažādo tirgu īpatnības; pauž 
cerību, ka dalībvalstis un Komisija ar 
informācijas kampaņu palīdzību sekmēs 
informētību par šādu apdrošināšanas veidu, 
kā arī veicinās šādu pakalpojumu 
sniegšanas brīvību, lai rosinātu citu 
dalībvalstu labākajā praksē balstītu 
paraugu izplatīšanu.

Or. it

Grozījums Nr. 9
Diana Wallis

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a prasa, lai Komisija neietekmētu to 
pētījumu rezultātus par miesas bojājumu 
diferencēšanu pēc Romas II regulas1

pieņemšanas, kuri varētu ieteikt uz 
apdrošināšanu balstītu risinājumu un 
attiecīgus grozījumus Ceturtās direktīvā 
par mehānisko transportlīdzekļu 
apdrošināšanu2;

Or. en
                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 864/2007 par tiesību aktiem, kas 
piemērojami ārpuslīgumiskām saistībām (OV L 199, 31.7.2007., 40. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 16. maija Direktīva 2000/26/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz transportlīdzekļu lietošanas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (OV L 181, 20.7.2000, 
65. lpp.).
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Grozījums Nr. 10
Manuel Medina Ortega

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka ir jādara viss 
iespējamais, lai apsvērtu iespēju ieviest 
juridisko izdevumu obligāto 
apdrošināšanu, ievērojami nepaaugstinot 
apdrošināšanas prēmijas;

Or. it

Grozījums Nr. 11
Manuel Medina Ortega

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzskata, ka pirms līguma 
slēgšanas ir jāsniedz informācija ne tikai 
par mehānisko transportlīdzekļu 
apdrošināšanu, bet arī par iespēju iegūt 
juridisko izdevumu apdrošināšanu, un 
uzskata arī, ka patērētājiem, kuri nevēlas 
šo apdrošināšanu, ir jābūt iespējai darīt 
zināmu, ka viņi ir informēti par šādas 
apdrošināšanas iegūšanas iespēju, tomēr 
to nevēlas;

Or. it

Grozījums Nr. 12
Manuel Medina Ortega

Atzinuma projekts
4.c punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

4.c aicina Komisiju norādīt 
alternatīvas strīdu izšķiršanas sistēmas 
prasību apmierināšanai, piemēram, tiešu 
kompensāciju sistēmu, un šīs sistēmas 
ieviest atbilstīgi dalībvalstu 
paraugpraksei;

Or. it

Grozījums Nr. 13
Manuel Medina Ortega

Atzinuma projekts
4.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.d aicina Komisiju nopietni apsvērt 
obligātas tiešu kompensāciju sistēmas 
ieviešanu, lai Eiropas Savienības līmenī 
panāktu strīdu izšķiršanas pasākumu 
vispārēju harmonizāciju;

Or. it

Grozījums Nr. 14
Manuel Medina Ortega

Atzinuma projekts
4.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.e uzskata, ka, lai smagi un 
nepamatoti nesodītu apdrošināšanas 
nozari, pēc pārejas perioda / perioda, kurā 
sistēmu attiecinātu tikai uz negadījumiem, 
kas notiek ārpus dzīvesvietas dalībvalsts, 
Eiropas līmenī varētu ieviest obligātu 
tiešu kompensāciju sistēmu.
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Or. it


	719501lv.doc

