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Amendement 1
Manuel Medina Ortega

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat na overleg met de 
nationale autoriteiten, met inbegrip van 
die van de nieuwe lidstaten, is bevestigd 
dat de toepasbare sancties, zo die bestaan, 
deugdelijk zijn en in de gehele Europese 
Unie goed worden toegepast, 

Or. it

Amendement 2
Manuel Medina Ortega

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat sommige 
lidstaten echter geen specifieke sancties 
kennen en slechts vertrouwen op de voor 
de verzekeraar geldende verplichting om 
de wettelijke rente over het bedrag van de 
schadevergoeding te betalen indien het 
met redenen omkleed aanbod/antwoord 
niet binnen drie maanden wordt 
uitgebracht en overwegende dat een 
dergelijke sanctie volgens de richtlijn 
niettemin duidelijk vereist is en in alle 
lidstaten toegepast moet worden, 

Or. it
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Amendement 3
Manuel Medina Ortega

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. overwegende dat betaling 
van wettelijke rente over schulden geen 
sanctie is maar een soort 
schadevergoeding, die moet worden 
gezien als aanvulling op de sanctie, maar 
niet als substituut voor de sanctie,

Or. it

Amendement 4
Manuel Medina Ortega

Ontwerpadvies
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quinquies. overwegende dat bij de 
door de Commissie georganiseerde 
raadplegingen om na te gaan in hoeverre 
de bevolking op de hoogte is van het 
systeem van schaderegelaars, alleen de 
lidstaten en de 
verzekeringsmaatschappijen betrokken 
waren en dat het niet is gelukt hier in 
voldoende mate de bevolking en leden van 
consumentenorganisaties bij te betrekken, 
met andere woorden de partijen die het 
meeste belang hebben bij een goed 
functionerend systeem,

Or. it
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Amendement 5
Manuel Medina Ortega

Ontwerpadvies
Overweging B sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B sexies. overwegende dat 
verzekeringssystemen het beschermen van 
benadeelden, in dit geval leden van de 
bevolking, ten doel hebben en dat de 
voordelen van een rechtsbijstandsdekking 
in het geval van juridische procedures 
zwaarder wegen dan de verschillende 
problemen die zich kunnen voordoen in 
verband met een verplichte 
rechtsbijstandsverzekering, 

Or. it

Amendement 6
Manuel Medina Ortega

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. meent dat louter de voor de 
verzekeraar geldende verplichting om de 
wettelijke rente over schulden te betalen 
geen sanctie vormt en dat er daarom een 
strenger toezicht nodig is en de 
Commissie gepaste maatregelen moet 
nemen om ervoor te zorgen dat in alle 
lidstaten effectieve sancties voorhanden 
zijn; 

Or. it
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Amendement 7
Manuel Medina Ortega

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. meent dat de procedure door 
harmonisatie van nationale financiële 
sancties vereenvoudigd zou kunnen 
worden, terwijl de belangen van burgers 
en consumenten gewaarborgd zijn;

Or. it

Amendement 8
Manuel Medina Ortega

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

acht het wenselijk om de verzekering voor 
juridische uitgaven op vrijwillige basis in 
stand te houden opdat men zich kan 
houden aan de specifieke eigenschappen 
van de verschillende nationale markten; 
hoopt dat de lidstaten de kennis bevorderen 
van deze vorm van verzekering door 
voorlichtingscampagnes en dat zij de stoot 
geven tot een vrije verrichting van 
soortgelijke diensten zodat gestimuleerd 
wordt dat die modellen gaan circuleren die 
zich laten inspireren door de beste 
praktijken van andere lidstaten;

acht het wenselijk om de verzekering voor 
juridische uitgaven op vrijwillige basis in 
stand te houden opdat men zich kan 
houden aan de specifieke eigenschappen 
van de verschillende nationale markten; 
hoopt dat de lidstaten en de Commissie de 
kennis bevorderen van deze vorm van 
verzekering door voorlichtingscampagnes 
en dat zij de stoot geven tot een vrije 
verrichting van soortgelijke diensten zodat 
gestimuleerd wordt dat die modellen gaan 
circuleren die zich laten inspireren door de 
beste praktijken van andere lidstaten;

Or. it
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Amendement 9
Diana Wallis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt de Commissie niet vooruit te 
lopen op de uitkomst van onderzoek dat 
wordt uitgevoerd in verband met 
differentiële letselschade en dat volgde op 
het aannemen van Verordening ‘Rome 
II’1, uit welk onderzoek een voorstel kan 
volgen voor een op de verzekering 
gebaseerde oplossing en de hieruit 
voortvloeiende wijziging van de vierde 
richtlijn motorrijtuigenverzekering2;

Or. en

Amendement 10
Manuel Medina Ortega

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. meent dat alles in het werk gesteld 
moet worden ter overweging van de 
mogelijkheden voor invoering van een 
verplichte rechtsbijstandsverzekering 
zonder aanmerkelijk hogere 
verzekeringspremies;

Or. it

                                               
1 Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het 
recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) (PB L 199 van 31.7.2007, blz. 40).

2 Richtlijn 2000/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 mei 2000 inzake de onderlinge 
aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke 
aansprakelijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven
 (PB L 181, van 20 juli 2000, blz. 65).
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Amendement 11
Manuel Medina Ortega

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. meent dat precontractuele 
informatie over een 
motorrijtuigenverzekering informatie 
moet bevatten over de mogelijkheid voor 
een rechtsbijstandsdekking en dat het 
voor consumenten die deze verzekering 
niet wensen af te sluiten mogelijk zou 
moeten zijn te verklaren dat ze op de 
hoogte zijn van de mogelijkheid deze af te 
sluiten, maar dat ze hebben besloten dit 
niet te doen;

Or. it

Amendement 12
Manuel Medina Ortega

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. roept de Commissie op
alternatieve systemen aan te wijzen voor 
geschillenbeslechting, bijvoorbeeld het 
systeem van directe compensatie, en om
dergelijke systemen in te voeren op grond 
van beste praktijken van andere lidstaten; 

Or. it

Amendement 13
Manuel Medina Ortega

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. verzoekt de Commissie
serieus na te denken over invoering van 
een systeem dat verplicht tot directe 
compensatie om daarmee op Europees 
niveau een algemene harmonisatie van 
maatregelen voor geschillenbeslechting 
tot stand te brengen;

Or. it

Amendement 14
Manuel Medina Ortega

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. meent dat er ter vermijding 
van het zwaar en onverdiend straffen van
verzekeringsmaatschappijen, op Europees 
niveau een systeem dat verplicht tot 
directe compensatie zou kunnen worden 
ingevoerd, na een overgangsperiode en/of 
een periode waarin dit systeem alleen van 
toepassing zou zijn op ongevallen die 
buiten de lidstaat van verblijf gebeuren. 

Or. it
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