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Predlog spremembe 1
Manuel Medina Ortega

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(Ba) ker so posvetovanja z nacionalnimi 
organi, med katerimi so tudi organi novih 
držav članic, potrdila ustreznost 
obstoječih sankcij (kjer so bile sprejete) in 
njihovo učinkovito izvajanje v celotni 
Evropski uniji,

Or. it

Predlog spremembe 2
Manuel Medina Ortega

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(Bb) ker pa nekatere države članice ne 
predvidevajo posebnih sankcij in se 
zanašajo izključno na dolžnost 
zavarovateljev, da plačujejo predpisane 
obresti na znesek odškodnine, če se 
utemeljena ponudba/odgovor ne opravi v 
roku treh mesecev, sankcija pa je izrecno 
zahtevana v direktivi in jo je treba 
obvezno izvajati v vseh državah članicah,

Or. it

Predlog spremembe 3
Manuel Medina Ortega

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(Bc) ker plačilo zakonsko predpisanih 
zamudnih obresti ni sankcija, ampak 
nadomestilo, ki se šteje kot dodatek k 
sankciji in je ne more nadomestiti,

Or. it

Predlog spremembe 4
Manuel Medina Ortega

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(Bd) ker je Evropska komisija, da bi 
ocenila, koliko državljani poznajo 
postopek pooblaščencev za obravnavo 
odškodninskih zahtevkov, vključila le 
države članice in zavarovalniški sektor, ni 
pa uspela na ustrezen način vključiti tudi 
državljanov in združenj potrošnikov, ki so 
najbolj zainteresirani za pravilno 
delovanje sistema,

Or. it

Predlog spremembe 5
Manuel Medina Ortega

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(Be) ker je cilj zavarovalniških 
mehanizmov, da ščitijo interese 
oškodovancev (v tem primeru 
državljanov), in ker je interes državljanov, 
da imajo zagotovljeno kritje stroškov 
postopka v primeru sodnih postopkov, 
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vedno višji od mnogih negativnih vidikov, 
ki bi jih lahko imelo obvezno zavarovanje 
stroškov postopka,

Or. it

Predlog spremembe 6
Manuel Medina Ortega

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(2a) meni, da plačilo zakonsko 
predpisanih zamudnih obresti, ki ga mora 
opraviti zavarovatelj, ni sankcija, zato 
mora Komisija zagotoviti večji nadzor in 
ustrezne ukrepe, da bodo v vseh državah 
članicah dejansko predvidene sankcije;

Or. it

Predlog spremembe 7
Manuel Medina Ortega

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(2b) meni, da bi usklajene nacionalne 
denarne sankcije lahko poenostavile 
postopek in ščitile interese državljanov in 
potrošnikov;

Or. it
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Predlog spremembe 8
Manuel Medina Ortega

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. meni, da je pomembno ohraniti 
zavarovanje stroškov postopka na 
prostovoljni osnovi, da se tako upoštevajo 
posebnosti različnih nacionalnih trgov;
želi, da bi države članice podpirale 
poznavanje takšnega načina zavarovanja 
prek primernih obveščevalnih kampanj in 
da bi spodbudile svobodno opravljanje 
storitev te vrste, da se tako spodbudi 
kroženje modelov, ki izhajajo iz najboljših 
praks drugih držav članic.

4. meni, da je pomembno ohraniti 
zavarovanje stroškov postopka na 
prostovoljni osnovi, da se tako upoštevajo 
posebnosti različnih nacionalnih trgov;
želi, da bi države članice in Evropska 
komisija podpirale poznavanje takšnega 
načina zavarovanja prek primernih 
obveščevalnih kampanj, in da bi 
spodbudile svobodno opravljanje storitev 
te vrste, da se tako spodbudi kroženje 
modelov, ki izhajajo iz najboljših praks 
drugih držav članic.

Or. it

Predlog spremembe 9
Diana Wallis

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(4a) zahteva, naj Komisija ne prenagljeno 
sodi o izidih naročenih študij o različnih 
odškodninah za telesne poškodbe na 
podlagi sprejete uredbe Rim II1, študij, ki 
bi lahko predlagale rešitve z 
zavarovalnicami in torej spremembo 
četrte direktive o zavarovanju 
avtomobilske odgovornosti2.

Or. en
                                               
1 Uredba (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za 
nepogodbene obveznosti (Rim II) (UL L 199, 31. 7. 2007, str. 40.
2 Direktiva 2000/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. maja 2000 o približevanju zakonodaje držav 
članic o zavarovanju avtomobilske odgovornosti (UL L 181, 20. julij 2000, str. 65.
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Predlog spremembe 10
Manuel Medina Ortega

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(4a) meni, da je treba spodbuditi oceno o 
možnosti za uvedbo obveznega 
zavarovanja stroškov postopka brez 
prevelikega dviga premije;

Or. it

Predlog spremembe 11
Manuel Medina Ortega

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(4b) meni, da bi med predpogodbene 
informacije o avtomobilskem zavarovanju 
treba vključiti tudi informacije o 
možnostih za sklenitev zavarovanja 
stroškov postopka, potrošniki, ki pa ne 
želijo kritja teh stroškov, morajo imeti 
možnost izjave, da ne sklenejo take 
pogodbe, da pa so seznanjeni s to 
možnostjo;

Or. it

Predlog spremembe 12
Manuel Medina Ortega

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(4c) poziva Evropsko komisijo, naj 
ugotovi, kateri so lahko drugi mehanizmi 
za urejanje sporov v zvezi s poravnavo 
odškodninskih zahtevkov (na primer 
neposredno plačilo) ter naj vzpostavi te 
mehanizme na podlagi najboljših praks 
drugih držav članic;

Or. it

Predlog spremembe 13
Manuel Medina Ortega

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(4d) poziva Komisijo, naj resno oceni 
možnost uvedbe mehanizma 
neposrednega in obveznega plačila kot 
načina za dosego splošne uskladitve 
postopkov za urejanje sporov na evropski 
ravni;

Or. it

Predlog spremembe 14
Manuel Medina Ortega

Osnutek mnenja
Odstavek 4 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(4e) meni, da je treba pri uvedbi 
mehanizma neposrednega in obveznega 
plačila na evropski ravni predvideti 
prehodno obdobje in/ali ga omejiti na 
odškodninske zahtevke izven države 
članice stalnega bivališča, da bi se izognili 
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prevelikemu in neopravičenemu 
oškodovanju zavarovalniškega sektorja.

Or. it
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