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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že přeshraniční cestování automobilem v důsledku volného pohybu osob 
v Evropě roste a že tím více je zapotřebí jasných a fungujících právních předpisů na 
ochranu obětí dopravních nehod,

B. vzhledem k tomu, že v současnosti členské státy přijímají v souvislosti s otázkami 
spojenými s pojištěním motorových vozidel navzájem různé režimy, a proto by měla 
Komise provést za pomoci vnitrostátních orgánů příslušnou analýzu,

1. vyzývá členské státy, aby zajistily účinné uplatňování sankcí, s nimiž se počítá 
v případech, kdy není dodržena lhůta tří měsíců na předložení zdůvodněné odpovědi na 
žádost o odškodnění nebo odůvodněné nabídky odškodnění;

2. považuje za vhodné zvážit pozorně příčiny neplnění ze strany pojišťoven předtím, než se 
přistoupí k sankcím a zejména vzít v úvahu faktory, které na pojišťovnách nezávisí; 
vyjadřuje přání, aby Komise nadále vykonávala dohled nad vnitrostátními trhy a 
poskytovala pomoc vnitrostátním orgánům, které ji o ni požádají;

3. vybízí členské státy, aby poskytly povinné informace o systému zástupců pro likvidace 
pojistných událostí, včetně seznamu likvidátorů ve všech členských státech, a to nejen tím, 
že vyzvou pojišťovny, aby v informacích poskytovaných před podpisem smlouvy  uváděly 
způsob fungování systému a výhody, které z něj plynou, ale zejména tím, že podpoří 
kontakty s informačními středisky vytvořenými v různých členských státech;

4. považuje za vhodné zachovat dobrovolnost pojištění právních výdajů, aby byla 
respektována specifika různých vnitrostátních trhů; vyzývá členské státy, aby podpořily 
seznamování se s takovými formami pojištění prostřednictvím vhodných informačních 
kampaní a napomáhaly volnému poskytování podobných služeb, aby se podpořilo šíření 
modelů inspirovaných osvědčenými postupy v jiných členských státech. 
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