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Ändringsförslag 1
Manuel Medina Ortega

Förslag till yttrande
Skäl Ba (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

(Ba) De samråd som har hållits med de 
nationella myndigheterna, även i de nya 
medlemsstaterna, har bekräftat att de 
gällande sanktionsbestämmelserna, där 
sådana finns, är adekvata och att 
tillämpningen av dem är verkningsfull i 
hela EU.

Or. it

Ändringsförslag 2
Manuel Medina Ortega

Förslag till yttrande
Skäl Bb (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

(Bb) I några medlemsstater har man inga 
särskilda sanktioner, utan använder sig 
bara av försäkringsbolagets skyldighet att 
betala lagstadgad ränta på 
ersättningsbeloppet om det motiverade 
ersättningsanbudet/motiverade svaret inte 
föreligger inom tre månader. Denna 
sanktion föreskrivs dock uttryckligen 
enligt direktivet och måste därför 
tillämpas i samtliga medlemsstater. 

Or. it

Ändringsförslag 3
Manuel Medina Ortega

Förslag till yttrande
Skäl Bc (nytt)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

(Bc) Betalning av lagstadgad 
dröjsmålsränta är inte en sanktion utan 
en kompensationsåtgärd som bör 
betraktas som ett komplement till och inte 
en ersättning för sanktionen. 

Or. it

Ändringsförslag 4
Manuel Medina Ortega

Förslag till yttrande
Skäl Bd (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

(Bd) För att bedöma medborgarnas 
kännedom om systemet med 
skaderegleringsrepresentanten har 
kommissionens samråd uteslutande 
involverat medlemsstaterna och 
försäkringsindustrin utan att i tillräcklig 
grad involvera medborgarna och 
konsumentföreningarna, dvs. de aktörer 
som är mest intresserade av att detta 
system fungerar på lämpligt sätt.

Or. it

Ändringsförslag 5
Manuel Medina Ortega

Förslag till yttrande
Skäl Be (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

(Be) Syftet med försäkringsmekanismerna 
är att skydda intressena för de 
skadelidande, dvs. i detta fall 
medborgarna. Medborgarnas intresse av 
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en försäkring som täcker 
rättegångskostnaderna är alltid större än 
de många nackdelar som en obligatorisk 
försäkring för rättegångskostnader kan 
medföra. 

Or. it

Ändringsförslag 6
Manuel Medina Ortega

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet anser att 
försäkringsbolagets skyldighet att betala 
lagstadgad dröjsmålsränta inte är ett 
sanktionsinstrument. Därför krävs en 
större kontroll och lämpliga åtgärder från 
kommissionens sida för att se till att det i 
alla medlemsstater finns verkningsfulla 
åtgärder.

Or. it

Ändringsförslag 7
Manuel Medina Ortega

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet anser att 
möjligheten att införa harmoniserade 
nationella ekonomiska sanktioner skulle 
förenkla förfarandet och skydda 
medborgarnas och konsumenternas 
intressen.

Or. it
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Ändringsförslag 8
Manuel Medina Ortega

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att möjligheten 
att teckna en frivillig försäkring för 
rättegångskostnader bör behållas, så att de 
olika nationella marknadernas specifika 
förhållanden respekteras. Parlamentet 
hoppas att medlemsstaterna upplyser om 
sådana försäkringar genom lämpliga 
informationskampanjer, och att dessa 
tjänster kan tillhandahållas fritt så att 
modeller som bygger på andra 
medlemsstaters bästa praxis kan spridas.

4. Europaparlamentet anser att möjligheten 
att teckna en frivillig försäkring för 
rättegångskostnader bör behållas, så att de 
olika nationella marknadernas specifika 
förhållanden respekteras. Parlamentet 
hoppas att medlemsstaterna och 
kommissionen upplyser om sådana 
försäkringar genom lämpliga 
informationskampanjer, och att dessa 
tjänster kan tillhandahållas fritt så att 
modeller som bygger på andra 
medlemsstaters bästa praxis kan spridas.

Or. it

Ändringsförslag 9
Diana Wallis

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet begär att 
kommissionen inte föregriper resultatet av 
den utredning som beställts när det gäller 
olika skadeståndsnivåer vid personskada i 
samband med antagandet av Rom II-
förordningen1, eftersom utredningen kan 
komma att föreslå en försäkringsbaserad 
lösning och därav följande ändring av det 
fjärde direktivet om 
motorfordonsförsäkring2.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för 
utomobligatoriska förpliktelser (EUT L 199, 31.7.2007, s. 40).
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG av den 16 maj 2000 om tillnärmning av 
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Or. en

Ändringsförslag 10
Manuel Medina Ortega

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet anser att det är 
angeläget att överväga möjligheten att 
införa obligatoriska 
rättsskyddsförsäkringar utan betydande 
premiehöjningar.

Or. it

Ändringsförslag 11
Manuel Medina Ortega

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet anser att 
förhandsinformation om 
motorfordonsförsäkring även bör 
innehålla uppgifter om möjligheten att 
teckna rättsskyddsförsäkring och att 
konsumenter som inte vill teckna denna 
försäkring bör ha möjlighet att uppge att 
de känner till möjligheten att teckna den, 
men har valt att inte göra det.

Or. it

                                                                                                                                                  
medlemsstaternas lagar om ansvarsförsäkring för motorfordon (EGT L 181, 20 juli 2000, s. 65).
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Ändringsförslag 12
Manuel Medina Ortega

Förslag till yttrande
Punkt 4c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa alternativa 
mekanismer för att bilägga 
skaderegleringstvister, till exempel 
användning av mekanismen för direkt 
ersättning, och att införa dessa 
mekanismer på grundval av bästa metoder 
i andra medlemsstater.

Or. it

Ändringsförslag 13
Manuel Medina Ortega

Förslag till yttrande
Punkt 4d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4d. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att allvarligt överväga att 
införa en mekanism för direkt och 
obligatorisk ersättning som ett medel för 
att nå fram till en generell harmonisering 
på europeisk nivå av 
tvistlösningsorganen.

Or. it

Ändringsförslag 14
Manuel Medina Ortega

Förslag till yttrande
Punkt 4e (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4e. För att undvika överdrivna och 
omotiverade bördor för 
försäkringsbranschen anser 
Europaparlamentet att man på europeisk 
nivå bör införa en mekanism för direkt 
och obligatorisk ersättning. Denna 
mekanism skulle kunna införas efter en
övergångsperiod och/eller en period då 
mekanismen begränsas till olyckor som 
sker utanför den medlemsstat där den 
skadelidande är stadigvarande bosatt.    

Or. it
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