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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže v dôsledku umožnenia voľného pohybu osôb v Európskej únii sa zvyšuje objem 
cezhraničnej automobilovej prepravy, a teda je ešte potrebnejšie, aby existovali presné 
a funkčné právne predpisy na ochranu obetí dopravných nehôd,

B. keďže členské štáty v súčasnosti prijímajú rôzne režimy v oblasti poistenia motorových 
vozidiel, a preto je potrebné , aby Komisia vypracovala analýzu v spolupráci s 
vnútroštátnymi orgánmi,

1. vyzýva členské štáty, aby zaručili účinné uplatňovanie sankcií, ktoré sa predpokladajú 
v prípade uplynutia doby troch mesiacov na predloženie odôvodnenej odpovede na 
žiadosť o odškodnenie alebo odôvodnenej ponuky na odškodnenie,

2. považuje za vhodné pozorne zvážiť dôvody neplnenia povinnosti zo strany poisťovní 
predtým, ako sa pristúpi k sankciám, pričom je potrebné zobrať do úvahy faktory, ktoré od 
samotných poisťovaní nezávisia; vyjadruje želanie, aby Komisia monitorovala 
vnútroštátne trhy a poskytovala pomoc vnútroštátnym orgánom, ak ju o ňu požiadajú;

3. vyzýva členské štáty, aby poskytli požadované informácie o systéme likvidačných 
zástupcov vrátane zoznamu likvidačných zástupcov vo všetkých členských štátoch, a to 
nielen vyzvaním poisťovaní, aby v rámci informačného balíka pred uzavretím zmluvy 
uvádzali spôsoby fungovania tohto systémy a jeho výhody, ale najmä upevnením 
kontaktov s informačnými strediskami v rôznych členských štátoch;

4. považuje za vhodné, aby poistenie výdavkov na právne zastúpenie zostalo dobrovoľné, 
aby sa rešpektovali osobitosti jednotlivých vnútroštátnych trhov; želá si, aby členské štáty 
podporovali informovanosť o takejto forme poistenia prostredníctvom kampaní a aby 
podnecovali voľné poskytovanie služieb tohto charakteru s cieľom napomôcť šírenie 
modelov, ktoré vychádzajú z osvedčených postupov iných členských štátov.
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