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Emenda 1
Manuel Medina Ortega

Abbozz ta’ Opinjoni
Premessa B a (ġdida)

Abbozz ta’ Opinjoni Emenda

Ba. billi l-konsultazzjonijiet li saru ma' l-
awtoritajiet nazzjonali, fosthom dawk ta' 
l-Istati Membri l-ġodda, ikkonfermaw li, 
fejn hemm, il-pieni applikabbli huma 
validi u jiġu applikati b'mod effettiv fl-
Unjoni Ewropea kollha,

Or. it

Emenda 2
Manuel Medina Ortega

Abbozz ta' opinjoni
Premessa B b (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

(Bb) billi, madankollu, xi Stati Membri 
ma jipprevedux sanzjonijiet speċifiċi u 
jiddependu esklussivament fuq l-obbligu 
ta' l-assiguratur li jħallas l-interessi 
statutorji fuq l-ammont tal-kumpens jekk 
l-offerta/it-tweġiba raġunata ma ssirx fi 
żmien tliet xhur, u billi, madankollu, din 
is-sanzjoni hija meħtieġa b'mod espliċitu 
mid-direttiva u għandha tiġi applikata fl-
Istati Membri kollha,

Or. it

Emenda 3
Manuel Medina Ortega

Abbozz ta' opinjoni
Premess B c (ġdida)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

(Bc) billi l-ħlas ta' l-interessi statutorji fuq 
l-arretrati m'huwiex sanzjoni, iżda huwa 
miżura ta' kumpens, li għandha titqies 
bħala addizzjonali, iżda mhux bħala 
sostituzzjoni, għall-penali,

Or. it

Emenda 4
Manuel Medina Ortega

Abbozz ta' opinjoni
Premess B d (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

(Bd) billi l-konsultazzjonijiet imwettqa 
mill-Kummissjoni Ewropea biex jiġi 
evalwat l-għarfien taċ-ċittadini dwar is-
sistema tar-rappreżentanti tal-klejms, 
involvew biss lill-Istati Membri u lill-
industrija ta' l-assigurazzjoni mingħajr 
ma rnexxilhom jinvolvu b'mod adegwat 
liċ-ċittadini u lill-assoċjazzjonijiet tal-
konsumaturi, jiġifieri lil dawk il-partijiet 
li għandhom l-ikbar interess li jaraw li din 
is-sistema taħdem kif suppost,

Or. it

Emenda 5
Manuel Medina Ortega

Abbozz ta' opinjoni
Premess B e (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

(Be) billi l-mekkaniżmi ta' l-
assigurazzjoni għandhom l-għan li jħarsu 
l-interessi tal-partijiet li jsofru dannu, 
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f'dan il-każ iċ-ċittadini, u billi l-benefiċċji 
li dawn iċ-ċittadini jkunu koperti fir-
rigward ta' l-ispejjeż legali f'każ ta' 
proċediment legali, huwa ferm iktar 
importanti mill-bosta inkonvenjenti li 
jista' jkollha assikurazzjoni għall-ispejjeż 
legali obbligatorji,

Or. it

Emenda 6
Manuel Medina Ortega

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Iqis li l-uniku obbligu ta' l-assiguratur 
li jħallas l-interessi statutorji fuq l-
arretrati ma jikkostitwixxix sanzjoni. 
Għalhekk hemm bżonn ta' kontroll ikbar 
u azzjoni xierqa min-naħa tal-
Kummissjoni Ewropea sabiex jiġi żgurat li 
l-Istati Membri kollha jipprevedu 
sanzjonijiet effettivi;

Or. it

Emenda 7
Manuel Medina Ortega

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2b. Iqis li l-introduzzjoni ta' penali 
finanzjarji nazzjonali armonizzati tagħti 
lok li tiġi ssimplifikata l-proċedura, 
filwaqt li jiġu mħarsa l-interessi taċ-
ċittadini u l-konsumaturi;

Or. it
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Emenda 8
Manuel Medina Ortega

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iqis li huwa xieraq li l-assikurazzjoni 
għall-ispejjeż legali tinżamm fuq bażi 
voluntarja sakemm ikunu rispettati l-
partikularitajiet tas-swieq nazzjonali 
differenti; jawgura li l-Istati Membri 
jiffavorixxu l-għarfien ta' din il-forma ta' 
assikurazzjoni permezz ta' kampanji xierqa 
ta' informazzjoni u jagħtu inċentiv biex 
jingħata servizz simili b'mod liberu bil-
għan li jkun inkoraġġut it-tixrid ta' mudelli 
ispirati mill-aħjar prassi fi Stati Membri 
oħra.

4. Iqis li huwa xieraq li l-assikurazzjoni 
għall-ispejjeż legali tinżamm fuq bażi
voluntarja sabiex ikunu rispettati l-
partikularitajiet tas-swieq nazzjonali 
differenti; jawgura li l-Istati Membri u l-
Kummissjoni Ewrope jiffavorixxu l-
għarfien ta' din il-forma ta' assikurazzjoni 
permezz ta' kampanji xierqa ta' 
informazzjoni u jagħtu inċentiv biex 
jingħata servizz simili b'mod liberu bil-
għan li jkun inkoraġġut it-tixrid ta' mudelli 
ispirati mill-aħjar prassi fi Stati Membri 
oħra.

Or. it

Emenda 9
Diana Wallis

Abbozz ta’ Opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta’ Opinjoni Emenda

4a. Jitlob li l-Kummissjoni ma 
tippreġudikax ir-riżultat ta' l-istudji 
kkummissjonati fir-rigward ta' danni 
differenzjati għal korriment personali 
b'segwitu għall-adozzjoni tar-Regolament 
Ruma II1, liema studji jistgħu 
jissuġġerixxu soluzzjoni bbażata fuq l-
assigurazzjoni u b'konsegwenza ta' dan 
jistgħu jissuġġerixxu emenda tar-Raba' 

                                               
1 Regolament (KE) Nru 864/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-11 ta' Lulju 2007 dwar il-liġi 
applikabbli għal obbligi mhux kuntrattwali (Ruma II) (ĠU L 199, tal-31.7.2007, p. 40).
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Direttiva ta' l-Assikurazzjoni ta' Vetturi1.

Or. en

Emenda 10
Manuel Medina Ortega

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Iqis li għandu jsir kull sforz sabiex 
jitqiesu l-possibilitajiet li tiġi introdotta 
assikurazzjoni għall-ispejjeż legali 
obbligatorji, mingħajr żidiet konsiderevoli 
tal-primjum;

Or. it

Emenda 11
Manuel Medina Ortega

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4b. Iqis li l-informazzjoni prikuntrattwali 
dwar l-assikurazzjoni tal-karozzi 
għandhom jinkludu anki l-informazzjoni 
rigward il-possibilità li tiġi konkluża 
assikurazzjoni għall-ispejjeż legali u li 
dawk il-konsumaturi li ma jkunux iridu 
din it-tip ta' kopertura għandu jkollhom 
il-possibilità li jiddikjaraw li minkejja li 
jafu biha, ma jriduhiex;

Or. it

                                                                                                                                                  
1 Id-Direttiva 2000/26/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Mejju 2000 dwar l-approssimazzjoni 
tal-liġijiet ta' l-Istati Membri rigward l-assikurazzjoni kontra r-responsabilità ċivili fir-rigward ta' l-użu ta' vetturi 
bil-mutur (ĠU L 181, 20 July 2000, p. 65).
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Emenda 12
Manuel Medina Ortega

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4c. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea 
biex tidentifika mekkaniżmi alternattivi 
għar-riżoluzzjoni tat-tilwim, pereżempju 
permezz tal-mekkaniżmu ta' kumpens 
dirett, u biex tintroduċi dawn il-
mekkaniżmi fuq il-bażi ta' l-aħjar prattika 
ta' Stati Membri oħra;

Or. it

Emenda 13
Manuel Medina Ortega

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4d. Jistieden lill-Kummissjoni biex 
tikkunsidra bis-sħiħ l-introduzzjoni tal-
mekkaniżmu ta' kumpens dirett u 
obbligatorju, bħala strument biex 
tintlaħaq armoniazzazzjoni ġenerali fuq 
livell Ewropew ta' l-istituzzjonijiet għar-
riżoluzzjoni tat-tilwim;

Or. it

Emenda 14
Manuel Medina Ortega

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4 e (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4e. Iqis li, biex tiġi evitata penalizzazzjoni 
eċċessiva u mhux ġustifikata ta' l-
industrija ta' l-assikurazzjoni, jista' jiġi 
introdott mekkaniżmu ta' kumpens dirett 
u obbligatorju fuq livell Ewropew wara 
perjodu ta' tranżizzjoni u/jew li jkun 
limitat għall-każijiet li jseħħu barra mill-
Istat Membru ta' residenza.

Or. it
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