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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 
защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

A. като има предвид нарастващото презгранично движение на автомобили вследствие 
на свободното движение на хора в Европа, което прави още по-наложително 
установяването на ясна и действена нормативна уредба за защита на пострадалите 
при пътнотранспортни произшествия,

Б. като има предвид, че понастоящем държавите-членки приемат различни режими по 
отношение на въпросите, свързани с автомобилното застраховане, поради което се 
налага комисията да извърши анализ с помощта на националните органи,

1. приканва държавите-членки да гарантират ефикасността на предвидените санкции в 
случай на неспазване на тримесечния срок за представяне на мотивиран отговор на 
искане за обезщетение или мотивирано предложение за обезщетение,

2. счита, че преди да се пристъпва към налагане на санкции е целесъобразно 
внимателно да се разглеждат причините за неизпълнение от страна на 
застрахователните дружества, като по-конкретно се вземат предвид факторите, 
които не зависят от самите дружества; изразява желание комисията да продължи да 
следи националните пазари, като оказва съдействие на националните органи, които 
отправят искане за такова съдействие;

3. настоятелно призовава държавите-членки да предоставят необходимите сведения 
относно системата на упълномощените представители, отговарящи за уреждането 
на претенции за изплащане на обезщетения при застрахователни събития, 
включително списъка на тези представители във всички държави-членки, като не 
само приканят застрахователните дружества да посочват в информацията, която 
предоставят преди сключването на застрахователни договори, условията и реда за 
функциониране на системата и произтичащите от нея ползи, но по-конкретно като 
благоприятстват контактите със създадените информационни центрове в различни 
държави-членки;

4. счита, че е целесъобразно да се запази доброволният характер на застраховката за 
съдебни разноски с оглед зачитане на специфичните особености на различните 
национални пазари; изразява желание държавите-членки да благоприятстват 
запознаването с тази форма на застраховане чрез подходящи осведомителни 
кампании и да стимулират свободното предоставяне на такива услуги, за да се 
насърчава разпространението на образци, основаващи се на най-добрите практики в 
други държави-членки.
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