
PA\713844HU.doc PE404.425v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Jogi Bizottság

2007/2258(INI)

12.3.2008

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Jogi Bizottság részéről

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos egyes kérdésekről
(2007/2258(INI))

A vélemény előadója: Giuseppe Gargani



PE404.425v01-00 2/3 PA\713844HU.doc

HU

PA_NonLeg



PA\713844HU.doc 3/3 PE404.425v01-00

HU

JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel a személyek Európán belüli szabad mozgásával összefüggésben egyre nő a 
határokon átnyúló gépjárműforgalom, és ezért még inkább szükség van a közúti balesetek 
áldozatainak védelmét szolgáló egyértelmű és praktikus szabályozásra,

B. mivel a tagállamok jelenleg különböző szabályozást alkalmaznak a gépjármű-
felelősségbiztosítással kapcsolatos kérdésekben, és emiatt szükség van arra, hogy a 
Bizottság a nemzeti hatóságok segítségével erről elemzést készítsen,

1. felkéri a tagállamokat, hogy a kártérítési kérelemre adandó, indokolással ellátott válasz 
vagy indokolással ellátott kártérítési ajánlat benyújtáskor a három hónapos határidő 
tiszteletben tartásának elmulasztása esetén biztosítsák a kivetett szankciók hatékonyságát;

2. úgy véli, hogy a szankciók kiszabását megelőzően figyelmesen meg kell vizsgálni a
biztosítótársaságok részéről tapasztalható nem teljesítés okait, különös tekintettel a 
társaságoktól független tényezőkre; reméli, hogy a Bizottság továbbra is figyelemmel 
kíséri a nemzeti piacokat, segítséget nyújtva azon nemzeti hatóságoknak, amelyek erre 
felkérik;

3. sürgeti a tagállamokat, hogy nyújtsanak tájékoztatást a kárrendezési megbízottak 
rendszeréről, beleértve ezek jegyzékét az egyes tagállamokban, felkérve a 
biztosítótársaságokat, hogy a szerződéskötés előtti tájékoztatás során ismertessék e 
rendszer működését és az abból adódó előnyöket, továbbá, hogy támogassák az egyes 
tagállamokban létrehozott tájékoztatási központokkal való kapcsolatokat;

4. úgy véli, hogy a különböző nemzeti piacok sajátosságainak tiszteletben tartása érdekében 
önkéntes alapon fenn kellene tartani a jogi költségekre vonatkozó biztosítást; reméli, hogy 
a tagállamok legjobb gyakorlatain alapuló modellek elterjedésének ösztönzése érdekében 
a tagállamok megfelelő tájékoztatási kampányok és egy hasonló szolgáltatás szabad 
nyújtásának ösztönzése révén támogatják a biztosítások e formáinak megismerését.
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