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Amendamentul 1
Manuel Medina Ortega

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiect de aviz Amendament

Ba. întrucât consultările avute cu 
autoritățile naționale, inclusiv cu cele ale 
noilor state membre, au confirmat faptul 
că dispozițiile actuale în materie de 
sancțiuni, acolo unde acestea există, sunt 
valabile și au efectul scontat în întreaga 
Uniune Europeană;

Or. it

Amendamentul 2
Manuel Medina Ortega

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiect de aviz Amendament

Bb. întrucât, totuși, unele state 
membre nu prevăd sancțiuni specifice, ci 
se bazează numai pe obligația 
asiguratorului de a plăti dobânzile legale 
aferente valorii indemnizației în cazul în 
care oferta sau răspunsul motivat nu este 
formulat într-un termen de trei luni, deși 
directiva solicită în mod explicit o 
sancțiune, iar aceasta trebuie aplicată 
obligatoriu în toate statele membre;

Or. it

Amendamentul 3
Manuel Medina Ortega

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)
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Proiect de aviz Amendament

Bc. întrucât plata dobânzilor legale în 
caz de întârziere nu este o măsură 
asimilabilă unei sancțiuni, ci mai degrabă  
o compensație, care poate fi adăugată 
sancțiunii, dar nu i se poate substitui;

Or. it

Amendamentul 4
Manuel Medina Ortega

Proiect de aviz
Considerentul Bd (nou)

Proiect de aviz Amendament

Bd. întrucât, în vederea aprecierii 
cunoștințelor populației privind sistemul 
reprezentantului însărcinat cu cererile de 
despăgubire, consultările purtate de 
Comisie nu au avut în vedere decât statele 
membre și sectorul asigurărilor, fără a 
reuși să aibă un impact suficient asupra 
cetățenilor și asociațiilor de consumatori, 
adică asupra persoanelor celor mai 
interesate în funcționarea corectă a 
sistemului; 

Or. it

Amendamentul 5
Manuel Medina Ortega

Proiect de aviz
Considerentul Be (nou)

Proiect de aviz Amendament

Be. întrucât sistemele de asigurări au 
drept scop protejarea intereselor părților 
vătămate, în acest caz a cetățenilor, 
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interesul acestora de a beneficia de 
acoperirea cheltuielilor de judecată în 
cazul unei proceduri judiciare fiind 
întotdeauna mai mare decât 
inconvenientele pe care le-ar putea avea o 
asigurare obligatorie pentru cheltuielile 
judiciare;

Or. it

Amendamentul 6
Manuel Medina Ortega

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiect de aviz Amendament

2a. consideră că simpla obligație a 
asiguratorului de a plăti dobânzile legale 
în caz de întârziere nu are caracter de 
sancțiune și, în consecință, este necesară 
intensificarea controalelor din partea 
Comisiei și aceasta trebuie să ia măsurile 
adecvate astfel încât toate statele membre 
să prevadă sancțiuni eficiente;

Or. it

Amendamentul 7
Manuel Medina Ortega

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiect de aviz Amendament

2b. consideră că posibilitatea de a 
dispune de sancțiuni financiare naționale 
armonizate ar simplifica procedura, 
garantând interesele cetățenilor și 
consumatorilor;

Or. it
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Amendamentul 8
Manuel Medina Ortega

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiect de aviz Amendament

4. consideră oportună menținerea 
caracterului facultativ al asigurărilor pentru 
cheltuielile judiciare, în vederea respectării 
specificului piețelor naționale; speră ca 
statele membre să promoveze cunoașterea 
acestui tip de asigurare, prin intermediul 
unor campanii de informare pertinente și să 
încurajeze libertatea de prestare a unui 
astfel de serviciu, astfel încât să se 
încurajeze difuzarea modelelor inspirate 
din cele mai bune practici ale altor state 
membre.

4. consideră oportună menținerea 
caracterului facultativ al asigurărilor pentru 
cheltuielile judiciare, în vederea respectării 
specificului piețelor naționale; speră ca 
statele membre și Comisia să promoveze 
cunoașterea acestui tip de asigurare, prin 
intermediul unor campanii de informare 
pertinente și să încurajeze libertatea de 
prestare a unui astfel de serviciu, astfel 
încât să se încurajeze difuzarea modelelor 
inspirate din cele mai bune practici ale 
altor state membre.

Or. it

Amendamentul 9
Diana Wallis

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiect de aviz Amendament

4a. solicită Comisiei să nu aducă atingere 
rezultatelor studiilor comandate în urma 
adoptării Regulamentului „Roma II”1cu 
privire la diferențele dintre despăgubirile 
acordate pentru vătămările corporale, 
studii care ar putea să sugereze o soluție 
prin intermediul unei asigurări și, deci, o 
modificare în consecință a celei de-a 
patra directive privind asigurările auto2;

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind 
legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) (JO L 199, 31.7.2007, p. 40).
2 Directiva 2000/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 mai 2000 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre referitoare la asigurarea de răspundere civilă auto (JO L 181, 20.7.2000, p. 65).
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Or. en

Amendamentul 10
Manuel Medina Ortega

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiect de aviz Amendament

4a. consideră că ar trebui depuse toate 
eforturile în vederea introducerii 
asigurării obligatorii pentru cheltuieli 
judiciare, fără a mări, în mod 
considerabil, primele;

Or. it

Amendamentul 11
Manuel Medina Ortega

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiect de aviz Amendament

4b. consideră că informațiile 
precontractuale privind asigurarea auto 
ar trebui să menționeze posibilitatea de a 
încheia o asigurare care să acopere 
cheltuielile judiciare, iar consumatorii 
care nu doresc să încheie această 
asigurare ar trebui să aibă posibilitatea de 
a declara că sunt la curent cu aceasta, dar 
că au refuzat să o încheie;

Or. it
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Amendamentul 12
Manuel Medina Ortega

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiect de aviz Amendament

4c. invită Comisia să definească 
mecanisme diferite de cele judiciare de 
soluționare a litigiilor  privind cererile de 
despăgubire, cum ar fi sistemul 
compensațiilor directe , și să introducă 
astfel de sisteme pe baza celor  mai bune 
practici în vigoare în alte state membre;

Or. it

Amendamentul 13
Manuel Medina Ortega

Proiect de aviz
Punctul 4d (nou)

Proiect de aviz Amendament

4d. invită Comisia să evalueze cu 
atenție oportunitatea introducerii 
sistemului compensațiilor directe și 
obligatorii ca instrument de realizare a 
armonizării generale la nivel european a 
măsurilor de soluționare a litigiilor;

Or. it

Amendamentul 14
Manuel Medina Ortega

Proiect de aviz
Punctul 4e (nou)

Proiect de aviz Amendament

4e. consideră că, în vederea evitării 
unei penalizări excesive și nejustificate a 
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sectorului asigurărilor, introducerea, la 
nivel european, a sistemului compensației 
directe și obligatorii s-ar putea realiza 
după o perioadă de tranziție și/sau ar 
putea fi limitată numai la accidentele 
survenite în afara statului membru  de 
reședință.

Or. it
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