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Alteração 1
Manuel Medina Ortega

Projecto de parecer
Considerando B-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

B-A. Considerando que as consultas às 
autoridades nacionais, designadamente 
nos novos Estados-Membros, 
confirmaram que, onde existem, as 
actuais disposições relativas às sanções 
são adequadas e a sua aplicação eficaz em 
toda a UE,

Or. it

Alteração 2
Manuel Medina Ortega

Projecto de parecer
Considerando B-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

B-B. Considerando, todavia, que alguns 
Estados-Membros não estabelecem
sanções específicas, apenas prevendo a 
obrigação da seguradora de pagar juros 
de mora à taxa legal sobre o montante da 
indemnização se a proposta/resposta não 
for apresentada no prazo de três meses e 
que esta sanção é, todavia, requerida 
explicitamente pela directiva e deve ser
aplicada obrigatoriamente em todos os 
Estados-Membros,

Or. it
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Alteração 3
Manuel Medina Ortega

Projecto de parecer
Considerando B-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

B-C. Considerando que o pagamento dos 
juros de mora à taxa legal não constitui 
uma medida sancionatória, tratando-se, 
antes, de uma medida de compensação, 
que deve ser considerada complementar, 
mas não substitutiva da primeira,

Or. it

Alteração 4
Manuel Medina Ortega

Projecto de parecer
Considerando B-D (novo)

Projecto de parecer Alteração

B-D. Considerando que, a fim de avaliar o 
conhecimento, por parte dos cidadãos, do 
sistema de representantes para sinistros, 
as consultas efectuadas pela Comissão 
Europeia associaram exclusivamente os 
Estados-Membros e o sector dos seguros 
sem lograr uma participação adequada 
dos cidadãos e das associações de
consumidores, ou seja, das pessoas mais 
interessadas no bom funcionamento do 
sistema, 

Or. it

Alteração 5
Manuel Medina Ortega

Projecto de parecer
Considerando B-E (novo)
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Projecto de parecer Alteração

B-E. Considerando que os sistemas de 
seguros têm por objectivo proteger os 
interesses das partes lesadas, no caso 
vertente, os dos cidadãos, e que o interesse 
destes últimos em dispor de uma 
cobertura das custas de justiça em caso de 
processo judicial é sempre superior aos 
inconvenientes que um seguro obrigatório 
de custas judiciais poderia implicar,

Or. it

Alteração 6
Manuel Medina Ortega

Projecto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-A. Considera que a mera obrigação que 
incumbe à seguradora de pagar os juros
de mora à taxa legal não tem o carácter 
de uma sanção. Entende, por conseguinte, 
que se revelam necessários um maior 
controlo e acções judiciosas por parte da 
Comissão Europeia, de molde a que todos 
os Estados-Membros prevejam sanções 
efectivas;

Or. it

Alteração 7
Manuel Medina Ortega

Projecto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

2-B. Considera que a possibilidade de
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dispor de sanções pecuniárias nacionais 
harmonizadas permitiria simplificar o 
procedimento, garantindo os interesses 
dos cidadãos e dos consumidores;

Or. it

Alteração 8
Manuel Medina Ortega

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Julga oportuno manter numa base 
voluntária o seguro respeitante às despesas 
com a justiça, de modo a respeitar as 
características específicas dos diferentes 
mercados nacionais; exprime o desejo de 
que os Estados-Membros incrementem o 
conhecimento desta modalidade de seguro 
através de campanhas informativas e 
fomentem a livre prestação de tal serviço, 
no intuito de estimular a circulação dos 
modelos pautados pelas melhores práticas 
de outros Estados-Membros.

4. Julga oportuno manter numa base 
voluntária o seguro respeitante às despesas 
com a justiça, de modo a respeitar as 
características específicas dos diferentes 
mercados nacionais; exprime o desejo de 
que os Estados-Membros e a Comissão 
Europeia incrementem o conhecimento 
desta modalidade de seguro através de 
campanhas informativas e fomentem a 
livre prestação de tal serviço, no intuito de 
estimular a circulação dos modelos 
pautados pelas melhores práticas de outros 
Estados-Membros.

Or. it

Alteração 9
Diana Wallis

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Solicita à Comissão que não julgue 
precipitadamente os resultados dos
estudos encomendados no que respeita às 
diferenças em matéria de indemnização 
de danos corporais, na sequência da 
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adopção do Regulamento “ROMA II”1,
estudos esses que poderiam sugerir uma 
solução assente no seguro e, por 
conseguinte, uma alteração da IV 
Directiva relativa ao Seguro Automóvel2;

Or. en

Alteração 10
Manuel Medina Ortega

Projecto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-A. Considera que se deve insistir no
estudo da possibilidade de introdução do 
seguro de protecção jurídica obrigatório,
sem que tal implique um aumento
considerável dos prémios; 

Or. it

Alteração 11
Manuel Medina Ortega

Projecto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-B. Considera que a informação 
pré-contratual sobre o seguro automóvel 
deveria incluir informações sobre a opção 
de subscrição de um seguro de cobertura 
das despesas de justiça e que os 
consumidores que não pretendam este 
tipo de cobertura devem ter a opção de 

                                               
1 Regulamento (CE) n.º 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Julho de 2007, relativo à 
lei aplicável às obrigações extracontratuais (Roma II) (JO L 199, de 31.7.2007, p. 40).
2 Directiva 2000/26/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Maio de 2000, relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes ao seguro de responsabilidade civil relativo à 
circulação de veículos automóveis (JO L 181, de 20 de Julho de 2000, p. 65).
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declarar que a não pretendem, embora da 
mesma tenham conhecimento;

Or. it

Alteração 12
Manuel Medina Ortega

Projecto de parecer
N.º 4-C (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-C. Convida a Comissão Europeia a 
definir sistemas alternativos de resolução 
de litígios para a regularização dos 
sinistros, como, por exemplo, o sistema de 
indemnização directa, e a introduzir esses 
sistemas com base nas melhores práticas 
existentes noutros Estados-Membros;

Or. it

Alteração 13
Manuel Medina Ortega

Projecto de parecer
N.º 4-D (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-D. Convida a Comissão a avaliar 
seriamente a introdução do sistema de 
indemnização directa e obrigatória como 
instrumento tendente a lograr uma 
harmonização geral, a nível europeu, dos 
organismos de resolução de litígios;

Or. it
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Alteração 14
Manuel Medina Ortega

Projecto de parecer
N.º 4-E (novo)

Projecto de parecer Alteração

4-E. Considera que, a fim de evitar uma 
excessiva e injustificada penalização do 
sector dos seguros, a introdução, a nível 
europeu, do sistema de indemnização 
directa e obrigatória poderia verificar-se
durante um período transitório e/ou
limitado aos sinistros que ocorram fora do
território do Estado-Membro de 
residência.

Or. it
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