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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη η διασυνοριακή κυκλοφορία αυτοκινήτων αυξάνεται λόγω της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της Ευρώπης και ότι το γεγονός αυτό 
καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη για σαφή και λειτουργική νομοθεσία για την 
προστασία των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα τα κράτη μέλη υιοθετούν διαφορετικά καθεστώτα όσον 
αφορά τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλιση αυτοκινήτων και ότι, για το λόγο αυτό, 
επιβάλλεται μια ανάλυση εκ μέρους της Επιτροπής, με τη συνδρομή  των εθνικών αρχών,

1. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων που 
προβλέπονται σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας των τριών μηνών για 
αιτιολογημένη απάντηση στην αίτηση αποζημίωσης ή αιτιολογημένη προσφορά 
αποζημίωσης·

2. θεωρεί σκόπιμο να εξετάζονται με προσοχή  τα αίτια της παράλειψης των ασφαλιστικών 
εταιρειών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, πριν επιβληθούν κυρώσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τους παράγοντες που δεν εξαρτώνται από τις ίδιες τις εταιρείες· 
ευελπιστεί ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εθνικές αγορές 
προσφέροντας τη συνδρομή της στις εθνικές αρχές που τη ζητούν·

3. προτρέπει τα κράτη μέλη να  παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το 
σύστημα των αντιπροσώπων για το διακανονισμό των ζημιών, συμπεριλαμβανομένου του 
καταλόγου τους σε όλα τα κράτη μέλη, όχι μόνο καλώντας τις ασφαλιστικές εταιρείες να 
προσδιορίζουν, στο πλαίσιο της προσυμβατικής ενημέρωσης, τους όρους λειτουργίας του 
συστήματος και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό, αλλά, κυρίως, διευκολύνοντας τις 
επαφές με τα κέντρα ενημέρωσης που έχουν συσταθεί στα διάφορα κράτη μέλη·

4. θεωρεί σκόπιμη τη διατήρηση του προαιρετικού χαρακτήρα της ασφάλειας νομικής 
προστασίας, προκειμένου να γίνουν σεβαστές οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων εθνικών 
αγορών· εκφράζει την ευχή τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ενημέρωση για αυτό τον 
τύπο ασφάλισης μέσω των κατάλληλων ενημερωτικών εκστρατειών και να δώσουν 
κίνητρα για την ελεύθερη παροχή αυτής της υπηρεσίας, ώστε να ενθαρρύνεται η 
κυκλοφορία των  προτύπων που βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών 
μελών.
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