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POBUDE

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker so čezmejna potovanja z avtomobilom v porastu zaradi prostega pretoka ljudi v Evropi 
in ker se zaradi tega še bolj potrebujejo jasna in uporabna pravila za zaščito žrtev 
prometnih nesreč,

B. ker trenutno države članice sprejemajo različne sisteme v zvezi z vprašanji glede 
zavarovanja avtomobilske odgovornosti in se zato zahteva analiza Komisije, v kateri bi 
sodelovali nacionalni organi,

1. poziva države članice, da zagotovijo učinkovitost predvidenih sankcij, ki se izvršijo v 
primeru neupoštevanja trimesečnega roka za predložitev utemeljenega odgovora na 
odškodninski zahtevek ali utemeljene ponudbe za odškodnino;

2. meni, da je treba pred nalaganjem sankcij pozorno preučiti vzroke zaradi katerih 
zavarovalnice ne upoštevajo pravil, zlasti ob upoštevanju dejavnikov, ki niso odvisni od 
zavarovalnic samih; upa, da bo Komisija še naprej spremljala nacionalne trge in nudila 
svoj prispevek tistim nacionalnim organom, ki njeno pomoč potrebujejo;

3. poziva države članice, da predložijo ustrezne podatke glede sistema pooblaščencev za 
obravnavo odškodninskih zahtevkov, skupaj s seznamom pooblaščencev v vseh državah 
članicah, in pri tem od zavarovalnic ne zahteva le, da v predpogodbenih informacijah 
specificirajo načine delovanja sistema in koristi, ki iz njega izhajajo, ampak predvsem, da 
spodbujajo stike z informacijskimi centri, ki so bili vzpostavljeni v različnih državah 
članicah;

4. meni, da je pomembno ohraniti zavarovanje stroškov postopka na prostovoljni osnovi, da 
se tako upoštevajo posebnosti različnih nacionalnih trgov; želi, da bi države članice 
podpirale poznavanje takšnega načina zavarovanja prek primernih obveščevalnih 
kampanj, in da bi spodbudile svobodno opravljanje storitev te vrste, da se tako spodbudi 
kroženje modelov, ki izhajajo iz najboljših praks drugih držav članic.
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