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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że w związku ze swobodą przepływu osób na terytorium Europy nasila  
się transgraniczny ruch samochodowy, a wraz z nim potrzeba wprowadzenia jasnych i 
funkcjonalnych przepisów w zakresie ochrony ofiar wypadków drogowych,

B. mając na uwadze, że państwa członkowskie stosują obecnie różne systemy w odniesieniu 
do kwestii związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, co powinno zostać poddane 
analizie ze strony Komisji, wspomaganej w tym celu przez władze krajowe,

1. występuje do państw członkowskich o zagwarantowanie skuteczności kar przewidzianych 
w przypadku niedotrzymania trzymiesięcznego terminu przedstawienia uzasadnionej 
odpowiedzi na roszczenie o odszkodowanie lub uzasadnionej propozycji odszkodowania;

2. uważa, że przed przystąpieniem do nakładania kar należy starannie rozpatrzyć przyczyny 
niedotrzymywania terminów przez towarzystwa ubezpieczeniowe, zwracając szczególną 
uwagę na czynniki od nich niezależne; pragnie, aby Komisja nadal monitorowała rynki 
krajowe, oferując swoje wsparcie władzom krajowym, które potrzebują jej pomocy;

3. występuje do państw członkowskich, aby dostarczyły niezbędnych informacji na temat 
systemu przedstawicieli ds. roszczeń, w tym wykazu tychże przedstawicieli we 
wszystkich państwach członkowskich, oraz zwróciły się do wszystkich towarzystw 
ubezpieczeniowych o wyszczególnienie w pakiecie informacyjnym dostarczanym przed 
zawarciem umowy zasad działania systemu i korzyści z niego płynących, a przede 
wszystkim wspierały kontakty z ośrodkami informacyjnymi działającymi w 
poszczególnych państwach członkowskich;

4. uważa za stosowne zachowanie zasady dobrowolności w stosunku do ubezpieczenia od 
kosztów pomocy prawnej, w poszanowaniu specyfiki różnych rynków krajowych;
pragnie, aby państwa członkowskie przyczyniły się do szerzenia wiedzy na temat tej 
formy ubezpieczenia poprzez odpowiednie kampanie informacyjne i wspierały swobodne 
świadczenie tego rodzaju usługi, zachęcając w ten sposób do upowszechniania modeli 
wzorowanych na najlepszych praktykach innych państw członkowskich.


	713844pl.doc

