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Poprawka 1
Manuel Medina Ortega

Projekt opinii
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(Ba) mając na uwadze, że konsultacje 
przeprowadzone z władzami krajowymi, w 
tym również z władzami nowych państw 
członkowskich, potwierdziły zasadność 
obowiązujących kar, tam gdzie one 
istnieją, oraz ich skuteczne stosowanie w 
całej Unii Europejskiej,

Or. it

Poprawka 2
Manuel Medina Ortega

Projekt opinii
Punkt Bb preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(Bb) mając jednak na uwadze, że niektóre 
państwa członkowskie nie przewidują 
specjalnych kar i opierają się wyłącznie 
na spoczywającym na ubezpieczycielu 
obowiązku wypłaty ustawowych odsetek 
od wysokości odszkodowania w przypadku 
nieprzedstawienia w terminie trzech 
miesięcy uzasadnionej 
propozycji/odpowiedzi i że przecież 
dyrektywa wyraźnie wymaga nałożenia tej 
kary, która powinna być stosowana 
obowiązkowo we wszystkich państwach 
członkowskich,

Or. it
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Poprawka 3
Manuel Medina Ortega

Projekt opinii
Punkt Bc preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(Bc) mając na uwadze, że wypłata 
ustawowych odsetek za zwłokę nie stanowi 
środka karnego, lecz środek 
kompensacyjny, który powinien 
uzupełniać, a nie zastępować środek 
karny,

Or. it

Poprawka 4
Manuel Medina Ortega

Projekt opinii
Punkt Bd preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(Bd) mając na uwadze, że konsultacje 
przeprowadzone przez Komisję 
Europejską w celu oceny wiedzy obywateli 
na temat systemu przedstawicieli ds. 
roszczeń objęły wyłącznie państwa 
członkowskie i sektor ubezpieczeniowy, a 
nie udało się w nie zaangażować w 
dostatecznym stopniu obywateli i 
organizacji konsumenckich, czyli 
podmiotów najbardziej zainteresowanych 
właściwym funkcjonowaniem tego 
systemu,

Or. it
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Poprawka 5
Manuel Medina Ortega

Projekt opinii
Punkt Be preambuły (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(Be) mając na uwadze, że mechanizmy 
ubezpieczeniowe mają na celu ochronę 
interesów stron poszkodowanych, czyli w 
tym przypadku obywateli, i że korzyści 
płynące dla nich z pokrycia kosztów 
ochrony prawnej w przypadku 
postępowania sądowego znacznie 
przewyższają szereg niedogodności, jakie 
mogą wynikać z obowiązkowego 
ubezpieczenia ochrony prawnej, 

Or. it

Poprawka 6
Manuel Medina Ortega

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że spoczywający na 
ubezpieczycielu obowiązek wypłaty 
ustawowych odsetek za zwłokę nie stanowi 
sam w sobie środka karnego; istnieje 
zatem potrzeba większej kontroli i 
odpowiednich działań w tym kierunku ze 
strony Komisji Europejskiej, tak aby we 
wszystkich państwach członkowskich 
przewidziano rzeczywiste kary;

Or. it



PE405.743v01-00 6/9 AM\719501PL.doc

PL

Poprawka 7
Manuel Medina Ortega

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. uważa, że istnienie zharmonizowanych 
krajowych kar finansowych pozwoliłoby 
na uproszczenie procedury, chroniąc w 
ten sposób interesy obywateli i 
konsumentów;

Or. it

Poprawka 8
Manuel Medina Ortega

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa za stosowne zachowanie zasady 
dobrowolności w stosunku do 
ubezpieczenia od kosztów pomocy 
prawnej, w poszanowaniu specyfiki 
różnych rynków krajowych; pragnie, aby 
państwa członkowskie przyczyniły się do 
szerzenia wiedzy na temat tej formy 
ubezpieczenia poprzez odpowiednie 
kampanie informacyjne i wspierały 
swobodne świadczenie tego rodzaju usługi, 
zachęcając w ten sposób do 
upowszechniania modeli wzorowanych na 
najlepszych praktykach innych państw 
członkowskich.

4. uważa za stosowne zachowanie zasady 
dobrowolności w stosunku do 
ubezpieczenia od kosztów pomocy 
prawnej, w poszanowaniu specyfiki 
różnych rynków krajowych; pragnie, aby 
państwa członkowskie i Komisja 
Europejska przyczyniły się do szerzenia 
wiedzy na temat tej formy ubezpieczenia 
poprzez odpowiednie kampanie 
informacyjne i wspierały swobodne 
świadczenie tego rodzaju usługi, 
zachęcając w ten sposób do 
upowszechniania modeli wzorowanych na 
najlepszych praktykach innych państw 
członkowskich.

Or. it
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Poprawka 9
Diana Wallis

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca się do Komisji, aby nie 
przesądzała o wynikach badań na temat 
zróżnicowanych odszkodowań za 
naruszenie dóbr osobistych, zleconych w 
związku z przyjęciem rozporządzenia 
„Rzym II”1 i mogących sugerować 
rozwiązanie ubezpieczeniowe, a tym 
samym zmianę czwartej dyrektywy w 
sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych2.

Or. en

Poprawka 10
Manuel Medina Ortega

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. jest zdania, że należy położyć nacisk 
na rozważenie możliwości wprowadzenia 
obowiązkowych ubezpieczeń ochrony 
prawnej, bez znacznego podnoszenia 
wysokości składki;

Or. it

                                               
1 Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa 
właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz.U. L 199 z 31.7.2007, str. 40).
2 Dyrektywa 2000/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (Dz.U. L 181 z 20.07.2000, str. 65).
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Poprawka 11
Manuel Medina Ortega

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. uważa, że pakiet informacyjny 
dostarczany przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia komunikacyjnego powinien 
obejmować również informacje dotyczące 
możliwości wykupienia ubezpieczenia 
ochrony prawnej oraz że konsumenci, 
którzy nie życzą sobie tego rodzaju 
ubezpieczenia powinni mieć możliwość 
oświadczenia, że nie chcą go wykupić, 
choć wiedzą o jego istnieniu;

Or. it

Poprawka 12
Manuel Medina Ortega

Projekt opinii
Ustęp 4c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. zwraca się do Komisji Europejskiej o 
wyodrębnienie alternatywnych systemów 
rozstrzygania sporów w sprawie roszczeń, 
takich jak na przykład zastosowanie 
bezpośredniej rekompensaty, oraz 
wprowadzenie ich w oparciu o najlepsze 
praktyki z innych państw członkowskich;

Or. it

Poprawka 13
Manuel Medina Ortega

Projekt opinii
Ustęp 4d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4d. zwraca się do Komisji, aby starannie 
rozważyła możliwość wprowadzenia 
mechanizmu obowiązkowej rekompensaty 
bezpośredniej jako sposobu na osiągnięcie 
na szczeblu europejskim powszechnej 
harmonizacji instytucji rozstrzygania 
sporów;

Or. it

Poprawka 14
Manuel Medina Ortega

Projekt opinii
Ustęp 4e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. uważa, że wprowadzenie mechanizmu 
obowiązkowej rekompensaty 
bezpośredniej na szczeblu europejskim 
może rozpocząć się okresem przejściowym 
i/lub ograniczającym się do szkód 
powstałych poza państwem członkowskim 
zamieszkania, tak aby nie ucierpiał na tym 
nadmiernie i niesłusznie sektor 
ubezpieczeniowy.

Or. it
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