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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ba. keďže konzultáciami uskutočnenými s 
vnútroštátnymi orgánmi vrátane 
vnútroštátnych orgánov nových členských 
štátov sa potvrdila opodstatnenosť 
platných sankcií v prípadoch, v ktorých 
existujú, a ich účinné uplatňovanie v celej 
Európskej únii,

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Bb (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bb. keďže niektoré členské štáty 
nestanovujú žiadne konkrétne sankcie a 
spoliehajú sa len na povinnosť 
poisťovateľa zaplatiť zákonné úroky zo 
splatnej sumy náhrady škody, ak počas 
trojmesačnej lehoty neposkytli 
odôvodnenú ponuku/odpoveď, a keďže 
tieto sankcie smernica výslovne požaduje 
a musia sa povinne uplatňovať vo 
všetkých členských štátoch,

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Bc (nové)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bc. keďže zaplatenie zákonných úrokov z 
omeškania nie je sankčným opatrením, 
ale ide o kompenzačné opatrenie, ktoré 
treba považovať za doplnkové, nie však 
nahrádzajúce sankciu,

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Bd (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bd. keďže na zhodnotenie informovanosti 
občanov o systéme likvidačných zástupcov 
Európska komisia zapojila do konzultácií 
výlučne členské štáty a sektor 
poisťovníctva bez toho, aby sa jej 
zodpovedajúcim spôsobom podarilo 
zapojiť občanov a združenia spotrebiteľov 
ako subjekty, ktoré sú najviac 
zainteresované na tom, aby tento systém 
riadne fungoval,

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Be (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Be. keďže cieľom mechanizmov poistenia 
je chrániť záujmy poškodených strán, v 
tomto prípade občanov, a keďže ich 
zainteresovanosť na krytí nákladov na 
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právne zastúpenie v prípade súdneho 
pojednávania má vždy väčší význam než 
množstvo nevýhod, ktoré môže mať 
povinné poistenie právnej ochrany,

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. domnieva sa, že samotná povinnosť 
poisťovateľa zaplatiť zákonné úroky v 
prípade omeškania nie je sankčným 
nástrojom. Preto je nevyhnutné, aby 
Európska komisia vykonávala v tomto 
smere väčšiu kontrolu a uskutočnila 
náležité kroky s cieľom zaviesť účinné 
sankcie vo všetkých členských štátoch;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. domnieva sa, že možnosť 
harmonizovaných finančných sankcií na 
vnútroštátnej úrovni by umožnila 
zjednodušiť tento postup a zaručiť záujmy 
občanov a spotrebiteľov;

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. považuje za vhodné, aby poistenie 
výdavkov na právne zastúpenie zostalo 
dobrovoľné, aby sa rešpektovali osobitosti 
jednotlivých vnútroštátnych trhov; želá si, 
aby členské štáty podporovali 
informovanosť o takejto forme poistenia 
prostredníctvom kampaní a aby 
podnecovali voľné poskytovanie služieb 
tohto charakteru s cieľom napomôcť 
šírenie modelov, ktoré vychádzajú z 
osvedčených postupov iných členských 
štátov.

4. považuje za vhodné, aby poistenie 
výdavkov na právne zastúpenie zostalo 
dobrovoľné, aby sa rešpektovali osobitosti 
jednotlivých vnútroštátnych trhov; želá si, 
aby členské štáty a Európska komisia 
podporovali informovanosť o takejto forme 
poistenia prostredníctvom kampaní a aby 
podnecovali voľné poskytovanie služieb 
tohto charakteru s cieľom napomôcť 
šírenie modelov, ktoré vychádzajú z 
osvedčených postupov iných členských 
štátov.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Diana Wallis

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. žiada, aby Komisia neovplyvňovala 
výsledok štúdií na tému diferencovaného 
odškodnenia osobnej ujmy, ktoré boli 
zadané v nadväznosti na prijatie 
nariadenia Rím II1 a ktoré by mohli viesť 
k návrhu riešenia založeného na poistení 
a následnej zmene a doplneniu štvrtej 
smernice o poistení motorových vozidiel2.

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre 
mimozmluvné záväzky (RÍM II) (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 40).
2 Smernica 2000/26/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. mája 2000 o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel 
(Ú.v. ES L 181, 20. júla 2000. s.65).
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. domnieva sa, že je potrebné naliehať 
na to, aby sa zvážili možnosti zavedenia 
povinného poistenia právnej ochrany bez 
toho, aby sa značne zvýšilo poistné;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. domnieva sa, že informácie poskytnuté 
pred uzavretím poistných zmlúv pre 
motorové vozidlá by mali zahŕňať 
informácie o možnosti poistenia právnej 
ochrany a že spotrebitelia, ktorí sa nechcú 
dať takto poistiť, by mali mať možnosť 
vyhlásiť, že o tomto odporúčanom 
poistení vedia, ale nemajú oň záujem;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Odsek 4c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4c. vyzýva Európsku komisiu, aby určila 
mechanizmy alternatívneho riešenia 
sporov na likvidáciu poistnej udalosti, ako 
napríklad využívanie mechanizmu 
priameho odškodnenia, a aby takéto 
systémy zaviedla na základe osvedčených 
postupov iných členských štátov;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Odsek 4d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4d. vyzýva Európsku komisiu, aby 
dôkladne zvážila zavedenie mechanizmu 
priameho a povinného odškodnenia ako 
nástroja na dosiahnutie všeobecnej 
harmonizácie inštitútov riešenia sporov 
na európskej úrovni;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Manuel Medina Ortega

Návrh stanoviska
Odsek 4e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4e. domnieva sa, že v záujme toho, aby sa 
zabránilo neprimeranej a neopodstatnenej 
penalizácii sektoru poisťovníctva,
mechanizmus priameho a povinného 
odškodnenia možno zaviesť na prechodné 
obdobie a/alebo môže byť obmedzený na 
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poistné udalosti, ktoré nastanú mimo 
územia členského štátu, v ktorom má 
poistená osoba bydlisko.

Or. it


	719501sk.doc

