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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt 
en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat grensoverschrijdende verplaatsingen per auto toenemen als gevolg van 
het vrij verkeer van personen in Europa en dat het daardoor nog noodzakelijker is 
geworden dat er een duidelijke functionele wetgeving komt ter bescherming van de 
slachtoffers van verkeersongelukken,

B. overwegende dat de lidstaten onder de huidige omstandigheden verschillende regels 
kennen ten aanzien van kwesties in verband met motorrijtuigenverzekering, waardoor een 
analyse nodig is van de Commissie, bijgestaan door de nationale autoriteiten,

1. verzoekt de lidstaten om garanties te bieden voor de effectiviteit van de sancties in het 
geval dat de termijn van drie maanden om een met redenen omkleed antwoord uit te 
brengen op een verzoek om schadeloosstelling of een met redenen omkleed aanbod voor
een schadeloosstelling niet wordt nageleefd;

2. acht het wenselijk om nauwkeurig aandacht te besteden aan de oorzaken van het niet 
naleven door verzekeringsmaatschappijen voordat sancties worden opgelegd, vooral 
rekening houdend met het feit dat er sprake is van factoren die buiten het bereik van de 
verzekeringsmaatschappij vallen; bepleit dat de Commissie toezicht blijft houden op de 
nationale markten door die nationale autoriteiten die om assistentie vragen, bij te staan;

3. spoort de lidstaten aan om de verschuldigde informatie te verstrekken over het systeem 
van afwikkeling van schadeclaims, o.a. een lijst hiervan in alle lidstaten, met niet slechts 
een verzoek aan de verzekeringsmaatschappijen om in de aan het contract voorafgaande 
informatie te specialiseren hoe het systeem functioneert en welke voordelen hieraan 
kunnen worden ontleend, maar in het bijzonder door contacten te bevorderen met de 
informatiecentra in de verschillende lidstaten;

4. acht het wenselijk om de verzekering voor juridische uitgaven op vrijwillige basis in stand 
te houden opdat men zich kan houden aan de specifieke eigenschappen van de 
verschillende nationale markten; hoopt dat de lidstaten de kennis bevorderen van deze 
vorm van verzekering door voorlichtingscampagnes en dat zij de stoot geven tot een vrije 
verrichting van soortgelijke diensten zodat gestimuleerd wordt dat die modellen gaan 
circuleren die zich laten inspireren door de beste praktijken van andere lidstaten.
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