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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

A RADY 2004/      /ES

ze dne

kterou se mění směrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS

a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES

o poji�tění občanskoprávní odpovědnosti z

provozu motorových vozidel

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o zalo�ení Evropského společenství, a zejména na první a třetí větu

čl. 47 odst. 2, článku 55 a čl. 95 odst. 1 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Komise1,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru2,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy3,

                                                
1 Úř. věst. C 227 E, 24.9.2002, s. 387.
2 Úř. věst. C 95, 23.4.2003, s. 45.
3 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 22. října 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním

věstníku), společný postoj Rady ze dne .......... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku)
a postoj Evropského parlamentu ze dne .......... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Poji�tění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (poji�tění

motorových vozidel) je zvlá�ť důle�ité pro evropské občany, ať jsou poji�těnci nebo

po�kozenými dopravní nehodou. Rovně� vyvolává velký zájmem poji�ťovatelů, jeliko�

představuje důle�itý podíl na jejich činnostech v oblasti poji�tění jiného ne� �ivotního

v rámci Společenství. Poji�tění motorových vozidel má rovně� vliv na volný pohyb osob

a vozidel. Hlavním cílem činnosti Společenství v oboru finančních slu�eb by tudí� mělo být

posílení a konsolidace jednotného trhu poji�tění motorových vozidel.

(2) Velmi významný pokrok v tomto ohledu byl ji� docílen směrnicí Rady 72/166/EHS ze dne

24. dubna 1972 o sbli�ování právních předpisů členských států týkajících se poji�tění

občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít

pro případ takové odpovědnosti poji�tění1, druhou směrnicí Rady 84/5/EHS ze dne

30. prosince 1983 o sbli�ování právních předpisů členských států týkajících se poji�tění

občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel2, třetí směrnicí Rady

90/232/EHS ze dne 14. května 1990 o sbli�ování právních předpisů členských států

týkajících se poji�tění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel3

a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16. května 2000 o sbli�ování

právních předpisů členských států týkajících se poji�tění občanskoprávní odpovědnosti

z provozu motorových vozidel (čtvrtá směrnice o poji�tění motorových vozidel)4.

                                                
1 Úř. věst. L 103, 2.5.1972, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 84/5/EHS

(Úř. věst. L 8, 11.1.1984, s. 17).
2 Úř. věst. L 8, 11.1.1984, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 90/232/EHS

(Úř. věst. L 129, 19.5.1990, s. 33).
3 Úř. věst. L 129, 19.5.1990, s. 33.
4 Úř. věst. L 181, 20.7.2000, s. 65.
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(3) Existuje potřeba aktualizovat a zlep�it systém Společenství v oblasti poji�tění motorových

vozidel. Tato potřeba byla potvrzena poradami se sdru�eními průmyslu, spotřebitelů

a po�kozených.

(4) V zájmu vyloučení mo�ného nesprávného výkladu ustanovení směrnice 72/166/EHS a pro

usnadnění získání pojistného krytí pro vozidla s dočasnými poznávacími značkami by

vymezení území, na kterém má vozidlo obvyklé stanovi�tě, mělo odkazovat na území státu,

jeho� poznávací značku vozidlo má, nehledě na to, zda je uvedená poznávací značka trvalá

nebo dočasná.

(5) V souladu se směrnicí 72/166/EHS se má za to, �e vozidla s fale�nými nebo nezákonnými

poznávacími značkami mají obvyklé stanovi�tě na území členského státu, který vydal

původní poznávací značky. Toto pravidlo často znamená, �e národní kanceláře pojistitelů

se musejí vypořádat s hospodářskými důsledky nehod, které nemají �ádnou souvislost

s členských státem, ve kterém mají svá sídla. Ani� by se měnilo obecné kritérium poznávací

značky pro určení území, na kterém má vozidlo obvyklé stanovi�tě, je �ádoucí, aby byla

zvlá�ť upravena nehoda způsobená vozidlem bez poznávací značky nebo s poznávací

značkou, která neodpovídá nebo přestala odpovídat vozidlu.  V takovém případě, a výlučně

za účelem likvidace �kody, by území na kterém má vozidlo obvyklé stanovi�tě, mělo být

územím, na kterém k nehodě do�lo.
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(6) S cílem usnadnit výklad a pou�ívání výrazu �namátkové kontroly� ve směrnici 72/166/EHS

by se příslu�né ustanovení mělo objasnit. Zákaz soustavných kontrol poji�tění motorových

vozidel by měl platit na vozidla s obvyklým stanovi�těm na území jiného členského státu,

jako� i na vozidla s obvyklým stanovi�těm na území třetí země, ale vstupující z území jiného

členského státu. Lze povolit pouze nesoustavné kontroly, které nejsou diskriminační

a provádějí se v rámci kontroly, která není zaměřena výlučně na ověřování poji�tění.

(7) Článek 4 písm. a) směrnice 72/166/EHS umo�ňuje členskému státu, aby se odchýlil

od v�eobecné povinnosti uzavírat povinné poji�tění u vozidel v majetku některých fyzických

nebo právnických osob, veřejnoprávních nebo soukromoprávních. V případě nehod

způsobených těmito vozidly musí členský stát, který takto postupuje, určit orgán nebo

subjekt, který od�kodní po�kozené v důsledku dopravních nehod způsobených v jiném

členském státě.  Aby se zajistilo, �e dojde k řádnému od�kodnění nejen po�kozených

v důsledku nehod způsobených těmito vozidly v zahraničí, ale i po�kozených v důsledku

nehod, které se staly ve stejném členském státě, ve kterém má vozidlo obvyklé stanovi�tě,

bez ohledu na to, zda mají bydli�tě na jeho území či nikoli, je �ádoucí vý�e uvedený článek

pozměnit.  Navíc by členské státy měly zajistit, aby byl Komisi předán ke zveřejnění seznam

osob, které jsou osvobozeny od povinného poji�tění, a úřadů nebo orgánů odpovědných

za od�kodnění po�kozených v důsledku nehod způsobených těmito vozidly.
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(8) Článek 4 písm. b) směrnice 72/166/EHS umo�ňuje členskému státu, aby se odchýlil

od v�eobecné povinnosti uzavírat povinné poji�tění u určitých typů vozidel nebo určitých

vozidel, která mají zvlá�tní poznávací značku. V tom případě mají ostatní členské státy

právo při vstupu na jejich území po�adovat platnou zelenou kartu nebo pojistnou smlouvu

hraničního poji�tění, aby se zajistilo od�kodnění po�kozených v důsledku případné dopravní

nehody, kterou tato vozidla mohou na jejich území způsobit.  Jeliko� v�ak odstranění

hraničních kontrol v rámci Společenství neumo�ňuje zajistit, aby vozidla, která přejí�dějí

hranice, byla kryta poji�těním, nelze ji� po�kozeným zaručit náhradu �kody za dopravní

nehody způsobené v zahraničí. Dále je �ádoucí zajistit, aby do�lo k řádnému od�kodnění

nejen po�kozených v důsledku dopravních nehod způsobených těmito vozidly v zahraničí,

ale také ve tom členském státě, ve kterém má vozidlo obvyklé stanovi�tě. Za tímto účelem

by členské státy měly nakládat s po�kozenými v důsledku dopravních nehod způsobených

těmito vozidly stejným způsobem jako s po�kozenými v důsledku dopravních nehod

způsobených nepoji�těnými vozidly. Ve skutečnosti, jak stanovuje směrnice 84/5/EHS,

náhrada �kody po�kozeným v důsledku dopravních nehod způsobených nepoji�těnými

vozidly by měla být vyplácena orgánem pro od�kodnění členského státu, ve kterém

k nehodě do�lo. V případě platby po�kozeným v důsledku dopravních nehod způsobených

vozidly, jim� byla udělena výjimka, orgánu pro od�kodnění by měl vzniknout nárok vůči

orgánu členského státu, ve kterém má vozidlo obvyklé stanovi�tě. Po uplynutí pěti let ode

dne vstupu v platnost této směrnice je �ádoucí, aby Komise, pokud to uzná za vhodné

po zvá�ení zku�eností s prováděním a pou�íváním této výjimky, předlo�ila návrhy směrující

k jejímu nahrazení nebo zru�ení. Je �ádoucí zru�it i odpovídající ustanovení směrnice

2000/26/ES.
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(9) Aby se v souladu s článkem 299 Smlouvy objasnila oblast působnosti směrnic týkajících

se poji�tění motorových vozidel, je �ádoucí zru�it odkaz na mimoevropská území členských

států v článku 6 a čl. 7 odst. 1 směrnice 72/166/EHS.

(10) Povinnosti členských států zaručit pojistné krytí alespoň v určitých minimálních částkách

jsou důle�itým prvkem pro zaji�tění ochrany po�kozených. Minimální částky stanovené

ve směrnici 84/5/EHS by měly být nejen aktualizovány s přihlédnutím k inflaci, ale měly

by být i reálně zvý�eny, aby se zlep�ila ochrana po�kozených. S cílem usnadnit zavedení

těchto minimálních částek je �ádoucí zavést pětileté přechodné období ode dne provedení

této směrnice. Je �ádoucí, aby členské státy zvý�ily částky nejméně na polovinu úrovní

do třiceti měsíců ode dne provedení.

(11) Aby bylo zaji�těno, �e minimální částka krytí se nebude časem zmen�ovat, je �ádoucí zavést

ustanovení o pravidelném přezkumu pou�ívajícím jako výchozí hodnoty Evropský index

spotřebitelských cen (EISC) vydávaný Eurostatem, jak je stanoveno v nařízení Rady (ES)

č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen1.

Je zapotřebí přijmout procesní pravidla, jimi� se uvedený přezkum bude řídit.

                                                
1 Úř. věst. L 257, 27.10.1995, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského

parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
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(12) Směrnice 84/5/EHS, která umo�ňuje členským státům, v zájmu zamezení podvodům, omezit

nebo vyloučit platby orgánem pro od�kodnění v případě věcné �kody nezji�těným vozidlem,

mů�e v některých případech bránit oprávněnému od�kodnění po�kozených. Mo�nost omezit

nebo vyloučit náhradu �kody na základě toho, �e toto�nost vozidla nebyla zji�těna

by se neměla vztahovat na případy, kdy orgán vyplatil od�kodné za záva�né osobní úrazy

jakéhokoli po�kozeného v důsledku stejné nehody, při které do�lo k věcné �kodě. Členské

státy mohou stanovit spoluúčast do vý�e stanovené v uvedené směrnici, za kterou mů�e

odpovídat osoba, jí� vnikla věcná �koda. Podmínky pro to, aby se �kody na zdraví pokládaly

za záva�né, by měla určit vnitrostátní právní nebo správní ustanovení členského státu, kde

k nehodě do�lo. Při přijímání těchto podmínek mohou členské státy vzít v úvahu, mimo jiné,

zda úraz vy�adoval nemocniční o�etření.

(13) V současné době alternativa obsa�ená ve směrnici 84/5/EHS umo�ňuje členským státům

dovolit, a� do stanoveného stropu, spoluúčast, za kterou odpovídá po�kozený v případě,

�e věcnou �kodu zavinilo nepoji�těné vozidlo. Tato alternativa nespravedlivě sni�uje

ochranu po�kozených a zavádí diskriminaci ve vztahu k po�kozeným v důsledku jiných

nehod. Proto by neměla být nadále dovolena.

(14) Druhou směrnici Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních

a správních předpisů týkajících se přímého poji�tění jiného ne� �ivotního, kterou se stanoví

opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu slu�eb1 je �ádoucí změnit,

aby se umo�nilo pobočkám poji�ťoven stát se zástupci ve vztahu k poji�ťování motorových

vozidel, k čemu� ji� dochází ve vztahu k poji�ťovacím slu�bám jiným ne� poji�tění

motorových vozidel.

                                                
1 Úř. věst. L 172, 4.7.1988, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2000/26/ES.
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(15) Zahrnutí do pojistného krytí v�ech cestujících ve vozidle je velkým úspěchem dosavadních

právních předpisů. Tento cíl by byl ohro�en, pokud by vnitrostátní právní předpisy nebo

smluvní ujednání obsa�ená v pojistné smlouvě vylučovaly cestující z pojistného krytí z toho

důvodu, �e věděli, nebo měli vědět, �e řidič vozidla byl v době nehody pod vlivem alkoholu

nebo jiné omamné látky. Cestující nemá obvykle mo�nost řádně posoudit úroveň opilosti

řidiče. Cíle odradit osoby od řízení pod vlivem omamných látek nelze dosáhnout sní�ením

pojistného krytí cestujících, kteří jsou po�kozenými v důsledku dopravních nehod

motorových vozidel. Pojistné krytí těchto cestujících povinným poji�těním motorového

vozidla nepředjímá jakoukoli odpovědnost, kterou mohou mít podle příslu�ných

vnitrostátních právních předpisů, ani úroveň případného od�kodnění u konkrétní nehody.

(16) �kody na zdraví a věcné �kody, je� utrpí chodci, cyklisté a jiní nemotorizovaní u�ivatelé

pozemních komunikací, kteří jsou vět�inou nejslab�ími účastníky nehody, by měly být

pokryty povinným poji�těním vozidla zúčastněného na nehodě, pokud mají nárok

na náhradu �kody v souladu s vnitrostátním občanským právem. Toto ustanovení nepředjímá

občanskoprávní odpovědnost nebo úroveň náhrady za �kodu vzniklou v důsledku konkrétní

nehody podle vnitrostátních právních předpisů.
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(17) Některé poji�ťovny vkládají do svých pojistných smluv ustanovení o tom, �e smlouva

pozbývá platnosti, pokud vozidlo zůstává mimo členský stát, kde je registrováno, po dobu

del�í ne� stanovené období. Tato praxe je v rozporu se zásadou stanovenou směrnicí

90/232/EHS, podle ní� by mělo povinné poji�tění motorových vozidel pokrývat, na základě

jediného pojistného, celé území Společenství. Je tudí� �ádoucí stanovit, �e poji�tění by mělo

zůstat v platnosti během celé doby trvání smlouvy, nehledě na to, zda vozidlo zůstává

po určité období v jiném členském státě, ani� by tím byly dotčeny povinnosti registrace

vozidel podle vnitrostátních předpisů členských států.

(18) Měly by se učinit kroky, které by usnadnily získání pojistného krytí pro vozidla dovezená

z jednoho členského státu do druhého, přesto�e vozidlo není v cílovém členském státě dosud

registrováno. Je �ádoucí zavést dočasnou výjimku z obecného pravidla, kterým se určuje

členský stát, ve kterém se nachází riziko. Po dobu třiceti dnů ode dne dodání, poskytnutí

nebo odeslání vozidla kupujícímu, cílový členský stát by se měl pova�ovat za členský stát,

ve kterém se nachází riziko.

(19) Osoba, je� si přeje uzavřít novou smlouvu o poji�tění motorových vozidel s jiným

poji�ťovatelem, by měla být schopna odůvodnit své nehody a nároky podle předchozí

smlouvy. Poji�těnec by měl mít právo kdykoli po�ádat o vystavení výkazu uvádějícího jím

uplatněné nároky nebo skutečnost, �e �ádné nároky neuplatnil, ve vztahu k vozidlu nebo

vozidlům pokrytým pojistnou smlouvou, alespoň v průběhu předchozích pěti let smluvního

vztahu.  Poji�ťovna nebo kterýkoli orgán případně ustanovený členských státem za účelem

poskytování povinného poji�tění nebo vystavování uvedených výkazů by měl tento výkaz

poji�těnci vystavit do patnácti dnů od podání �ádosti.
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(20) Aby byla zaji�těna řádná ochrana po�kozených v důsledku dopravních nehod způsobených

motorovými vozidly, členské státy by neměly dovolit poji�ťovnám spoléhat na uplatňování

spoluúčasti vůči po�kozené straně.

(21) Právo odvolat se na pojistnou smlouvu a uplatnit nárok přímo vůči poji�ťovně je velmi

důle�ité pro ochranu po�kozeného v důsledku jakékoli dopravní nehody motorového

vozidla. Směrnice 2000/26/ES ji� poskytuje po�kozeným v důsledku dopravních nehod,

které se staly v členském státě jiném ne� je členský stát, ve kterém má po�kozená strana své

bydli�tě, a které byly způsobeny pou�itím poji�těných vozidel majících obvyklé stanovi�tě

v některém členském státě, právo uplatnit nárok přímo vůči poji�ťovně, je� poskytuje

odpovědné osobě pojistné krytí občanskoprávní odpovědnosti. S cílem usnadnit účinnou

a rychlou likvidaci �kody a pokud mo�no zamezit nákladným soudním řízením, by toto

právo mělo být roz�ířeno na po�kozené v důsledku jakékoli dopravní nehody motorových

vozidel.

(22) S cílem zdokonalit ochranu jakékoli osoby po�kozené v důsledku dopravní nehody

motorového vozidla by se měl postup �odůvodněné nabídky� stanovený ve směrnici

2000/26/ES roz�ířit na jakýkoli typ dopravní nehody motorového vozidla. Stejný postup

by se měl obdobně pou�ít v případech, kdy dopravní nehodu likviduje soustava národních

kanceláří pojistitelů stanovených směrnicí 72/166/EHS.

(23) Aby po�kozená strana mohla snadněji �ádat o od�kodnění, informační střediska zřízená

v souladu se směrnicí 2000/26/ES by neměla být omezena na poskytování informací

o dopravních nehodách upravených touto směrnicí, ale měla by být schopna poskytovat

stejné druhy informací o jakékoli dopravní nehodě motorového vozidla.
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(24) Jeliko� směrnice 2000/26/ES byla přijata před přijetím nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne

22. prosince 2000 o příslu�nosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských

a obchodních věcech1, které pro řadu členských států nahradilo Bruselskou úmluvu ze dne

27. září 1968 ve stejné věci, odkaz na tuto úmluvu v uvedené směrnici by měl být nále�itě

přizpůsoben.

(25) Je tudí� �ádoucí odpovídajícím způsobem pozměnit směrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS,

88/357/EHS a 90/232/EHS a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 72/166/EHS

Směrnice 72/166/EHS se mění takto:

1) Článek 1 odst. 4 se mění takto:

a) první odrá�ka se nahrazuje tímto:

�� území státu, jeho� poznávací značku vozidlo má, nehledě na to, zda uvedená

poznávací značka je trvalá nebo dočasná nebo;�;

                                                
1 Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku

2003.
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b) doplňuje se nová odrá�ka, která zní:

�� pokud jsou vozidla bez poznávací značky nebo s poznávací značkou, která

neodpovídá nebo přestala odpovídat vozidlu, a staly se účastníky nehody, území

státu, v kterém k nehodě do�lo, za účelem likvidace �kody, jak stanoví první

odrá�ka čl. 2 odst. 2 této směrnice nebo čl. 1 odst. 4 druhé směrnice Rady

84/5/EHS ze dne 30. prosince 1983 o sbli�ování právních předpisů členských

států týkajících se poji�tění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových

vozidel*;

                                    

* Úř. věst. L 8, 11.1.1984, s. 17.�;

2) v článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

�1. Členské státy upustí od vykonávání kontrol poji�tění občanskoprávní

odpovědnosti z provozu vozidel, která mají obvyklé stanovi�tě na území jiného členského

státu, jako� i vozidel, která mají obvyklé stanovi�tě na území třetí země, a vstupují

na jejich území z území jiného členského státu. Mohou v�ak provádět nesoustavné

kontroly poji�tění, pokud nejsou diskriminační a jsou prováděny v rámci kontroly, která

není zaměřena výlučně na ověřování poji�tění.�;
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3) Článek 4 se mění takto:

a) v písmeni a), druhém podostavci:

i) se první věta nahrazuje tímto:

�Členský stát, který takto postupuje, přijme potřebná opatření,

aby zabezpečil, �e bude vyplacena náhrada za jakoukoli věcnou �kodu nebo

�kodu na zdraví způsobenou na jeho území a na území jiných členských

států vozidly, která takovým osobám patří.�;

ii) poslední věta se nahrazuje tímto:

�Předá Komisi seznam osob, které jsou osvobozeny od povinného poji�tění,

a úřadů nebo orgánů odpovědných za od�kodnění. Komise tento seznam

zveřejní.�;

b) v písmeni b, se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

�V tom případě členské státy zajistí, aby s vozidly uvedenými v prvním

pododstavci tohoto písmene bylo zacházeno stejným způsobem jako s vozidly,

pro které nebyla splněna pojistná povinnost podle čl. 3 odst. 1. Orgán

pro od�kodnění členského státu, v něm� do�lo k nehodě, bude tak mít nárok vůči

záručnímu fondu podle čl. 1 odst. 4 směrnice 84/5/EHS v členském státě, kde má

vozidlo své obvyklé stanovi�tě.
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Po uplynutí pěti let ode dne vstupu v platnost směrnice Evropského parlamentu

a Rady 2004 /   /ES/+, kterou se mění směrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS,

88/357/EHS a 90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady

2000/26/ES o poji�tění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových

vozidel *, členské státy poskytnou Komisi zprávu o provádění a praktickém

uplatňování tohoto písmene. Jakmile Komise tyto zprávy přezkoumá a pokud

tak uzná za vhodné, předá návrhy na nahrazení nebo zru�ení této výjimky.

                              

* Úř. věst. L, s. . �;

4) v článku 6 a čl. 7 odst. 1 se slova �nebo na mimoevropském území členského státu�

zru�ují.

Článek 2

Změny směrnice 84/5/EHS

Článek 1 směrnice 84/5/EHS se nahrazuje tímto:

�Článek 1

1. Poji�tění uvedené v čl. 3 odst. 1 směrnice 72/166/EHS musí povinně zahrnovat jak věcné

�kody, tak �kody na zdraví.

                                                
+ Vlo�te číslo směrnice.
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2. Ani� jsou dotčeny případné vy��í záruky, které mohou členské státy stanovit, vy�aduje ka�dý

členský stát, aby poji�tění bylo povinné, alespoň co se týče těchto částek:

a) u �kody na zdraví, 1 000 000 EUR na ka�dého po�kozeného; Členské státy mohou místo této

částky stanovit minimální částku 5 000 000 EUR na ka�dý nárok, bez ohledu na počet

po�kozených;

b) při věcné �kodě, 1 000 000 EUR na ka�dý nárok, bez ohledu na počet po�kozených.

Členské státy mají přechodné období pěti let ode dne provedení směrnice Evropského parlamentu

a Rady 2004 /    /ES/, kterou se mění směrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS

a 90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES o poji�tění občanskoprávní

odpovědnosti z provozu motorových vozidel *, během kterého zvý�í záruky a� na úrovně

po�adované tímto odstavcem.

Do 30 měsíců od provedení Směrnice 2004/     /ES + členské státy zvý�í záruky alespoň na polovinu

úrovní stanovených v tomto odstavci.

3. Částky uvedené v odstavci 2 se přezkoumají ka�dých pět let, aby se zohlednily změny

Evropského indexu spotřebitelských cen (EISC), jak je uvedeno v nařízení Rady (ES) č. 2494/95

ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen**. První přezkum

proběhne pět let po vstupu v platnost směrnice 2004/�/ES. +

                                                
+ Vlo�te číslo směrnice.
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Částky se automaticky upravují. Tyto částky se zvý�í o procentuálně vyjádřenou změnu uvedenou

v EISC pro příslu�né období, tj. pět let bezprostředně předcházejících přezkumu, a zaokrouhlí

se na násobek 10 000 EUR.

Komise sdělí upravené částky Evropskému parlamentu a Radě a zajistí jejich zveřejnění v Úředním

věstníku Evropské unie.

4. Ka�dý členský stát zřídí nebo pověří subjekt, jeho� úkolem je poskytovat náhradu �kody

minimálně do vý�e povinného poji�tění pro případ věcných �kod nebo �kod na zdraví způsobených

nezji�těným vozidlem nebo vozidlem, u něho� nebyla splněna pojistná povinnost stanovená

v odstavci 1.

Prvním pododstavcem není dotčeno právo členského státu pova�ovat náhradu �kody tímto

subjektem za subsidiární nebo nesubsidiární a právo stanovit, jak se mají ře�it nároky mezi tímto

subjektem a osobou nebo osobami odpovědnými za nehodu a jinými poji�ťovnami nebo orgány

sociálního zabezpečení, je� mají povinnost od�kodnit po�kozeného v té�e nehodě. Členské státy

v�ak nesmí tomuto subjektu dovolit vázat vyplacení náhrady �kody na to, aby po�kozený nějakou

formou prokázal, �e osoba, která je za �kodu odpovědná, není schopna nebo odmítá zaplatit náhradu

�kody.

5. Po�kozený mů�e v ka�dém případě uplatnit svůj nárok přímo vůči subjektu, který

je na základě informace, je� mu na jeho �ádost po�kozený poskytne, povinen dát zdůvodněnou

odpověď, pokud jde o výplatu případné náhrady �kody.
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Členské státy v�ak mohou výplatu náhrady �kody uvedeným subjektem vyloučit u osob, které

do vozidla, je� věcnou �kodu nebo �kodu na zdraví způsobilo, dobrovolně nastoupily, jestli�e tento

subjekt mů�e prokázat, �e věděly, �e vozidlo není poji�těné.

6. Členské státy mohou výplatu náhrady �kody tímto subjektem omezit nebo vyloučit v případě

věcné �kody způsobené nezji�těným vozidlem.

Pokud v�ak subjekt zaplatil náhradu za záva�nou �kodu na zdraví po�kozeného v důsledku stejné

nehody, při které byla způsobena věcná �koda nezji�těným vozidlem, členský stát nesmí vyloučit

uhrazení náhrady věcné �kody na základě toho, �e toto�nost vozidla nebyla zji�těna. Nicméně

členské státy mohou stanovit spoluúčast po�kozeného za věcnou �kodu do vý�e 500 EUR.

Podmínky pro to, aby �kody na zdraví byly pokládány za záva�né, se určí v souladu s právními

nebo správními předpisy členského státu, kde k nehodě dojde. V tomto ohledu mohou členské státy

vzít mimo jiné v úvahu, zda úraz vy�adoval nemocniční o�etření.

7. Ka�dý členský stát uplatňuje své právní a správní předpisy pro platbu náhrady subjektem,

ani� tím je dotčena jiná praxe, která je pro po�kozeného příznivěj�í.

                              

* Úř. věst. L, s.
** Úř. věst. L 257, 27.10.1995, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského

parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).�.
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Článek 3

Změny směrnice 88/357/EHS

Druhá věta čtvrtého pododstavce čl. 12a odst. 4 směrnice 88/357/EHS se zru�uje.

Článek 4

Změny směrnice 90/232/EHS

Směrnice 90/232/EHS se mění takto:

1) V článku 1 se mezi první a druhý odstavec, vkládá nový odstavec, který zní:

�Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, �e případné zákonné ustanovení

nebo smluvní ujednání obsa�ené v pojistné smlouvě, které vylučuje cestující z pojistného

krytí z toho důvodu, �e věděli, nebo měli vědět, �e řidič vozidla byl v době nehody

pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky, se pova�uje za neplatné ve vztahu

k nárokům takového cestujícího.�;

2) vkládá se nový článek, který zní:

�Článek 1a

Poji�tění podle čl. 3 odst. 1 směrnice 72/166/EHS kryje �kodu na zdraví a věcnou �kodu

utrpěnou chodci, cyklisty a dal�ími nemotorizovanými u�ivateli pozemních komunikací,

kteří, v důsledku nehody, jejím� účastníkem bylo motorové vozidlo, mají nárok na náhradu

v souladu s vnitrostátními občanskoprávními předpisy.  Tento článek se nedotýká

ani občanskoprávní odpovědnosti, ani vý�e náhrady �kody.�
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3) v článku 2 se první odrá�ka nahrazuje tímto:

�� pokrývaly, na základě jediného pojistného a během celé doby trvání smlouvy, celé

území Společenství, včetně případného období, během kterého zůstane vozidlo

v jiných členských státech po dobu trvání smlouvy; a�;

4) vkládají se nové články, které znějí:

�Článek 4a

1. Odchylně od druhé odrá�ky čl. 2 písm. d) směrnice 88/357/EHS *, pokud je vozidlo

dovezeno z jednoho členského státu do jiného, členský stát, kde se nachází riziko, se

pokládá za cílový členský stát, a to bezprostředně po dni, kdy bylo vozidlo dodáno,

poskytnuto nebo odesláno kupujícímu po maximální dobu třiceti dnů, přesto�e vozidlo

nebylo v cílovém členském státě řádně registrováno.

2. V případě �e se vozidlo během období uvedeného v odstavci 1 tohoto článku stalo

účastníkem nehody, přičem� nebylo poji�těné, subjekt podle čl. 1 odst. 4 směrnice

84/5/EHS v cílovém členském státě není povinen poskytnout náhradu stanovenou v článku

1 uvedené směrnice.
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Článek 4b

Členské státy zajistí právo poji�těnce kdykoli po�ádat o vystavení výkazu uvádějícího jím

uplatněné nároky v rámci odpovědnosti za �kody nebo skutečnost, �e �ádné takové nároky

neuplatnil, ve vztahu k vozidlu nebo vozidlům krytým pojistnou smlouvou, alespoň

v průběhu předchozích pěti let smluvního vztahu. Poji�ťovna nebo orgán případně

ustanovený členským státem za účelem poskytování povinného poji�tění nebo vystavování

uvedených výkazů vystaví tento výkaz poji�těnci do patnácti dnů od podání �ádosti.

Článek 4c

Poji�ťovny nespoléhají na spoluúčast po�kozeného účastníka nehody, pokud jde o poji�tění

podle čl. 3 odst. 1 směrnice 72/166/EHS.

Článek 4d

Členské státy zajistí, aby po�kození účastníci nehod způsobených vozidlem krytým

poji�těním podle ustanovení čl. 3 odst. 1 směrnice 72/166/EHS měli přímý nárok vůči

poji�ťovně poji�ťující osobu, která odpovídá za �kodu, pro případ občanskoprávní

odpovědnosti.

Článek 4e

Členské státy zavedou postup stanovený v čl. 4 odst. 6 směrnice 2000/26/ES**

pro likvidaci �kod vzniklých z případné nehody způsobené vozidlem krytým poji�těním

podle ustanovení čl. 3 odst. 1 směrnice 72/166/EHS.
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V případě nehod, je� lze likvidovat prostřednictvím soustavy národních kanceláří

pojistitelů podle čl. 2 odst. 2 směrnice 72/166/EHS, členské státy zavedou stejný postup

jako v čl. 4 odst. 6 směrnice 2000/26/ES. Pro účely pou�ití tohoto postupu se jakýmkoli

odkazem na poji�ťovny rozumí odkaz na národní kanceláře pojistitelů vymezené

v čl. 1 odst. 3 směrnice 72/166/EHS.

                                   

* Druhá směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních
a správních předpisů týkajících se přímého poji�tění jiného ne� �ivotního, kterou
se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu slu�eb (Úř. věst. L
172, 4.7.1988, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2000/26/ES (Úř. věst. L
181, 20.7.2000, s. 65).

** Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16. května 2000
o sbli�ování právních předpisů členských států týkajících se poji�tění občanskoprávní
odpovědnosti z provozu motorových vozidel (Úř. věst. L 181, 20.7.2000, s. 65).�;

5) v článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

�1. Členské státy zajistí, ani� jsou tím dotčeny jejich závazky podle směrnice

2000/26/ES, aby informační střediska zřízená nebo schválená v souladu s článkem 5

této směrnice, poskytovala informace stanovené v tomto článku jakémukoli účastníku

dopravní nehody způsobené vozidlem krytým poji�těním podle čl. 3 odst. 1 směrnice

72/166/EHS.�.
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Článek 5

Změny směrnice 2000/26/ES

Směrnice 2000/26/ES se mění takto:

1) V článku 4 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

�8. Jmenování �kodního zástupce samo o sobě nepředstavuje otevření pobočky ve smyslu

čl. 1 písm. b) směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a

správních předpisů týkajících se přímého poji�tění jiného ne� �ivotního * a �kodní zástupce

není pova�ován za provozovnu ve smyslu čl. 2 písm. c) druhé směrnice Rady 88/357/EHS ani

� za provozovnu ve smyslu Bruselské úmluvy ze dne 27. září 1968 o příslu�nosti

a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech�ve vztahu

k Dánsku,

� za provozovnu ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000

o příslu�nosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních

věcech ** � ve vztahu k ostatním členským státům.

                                        

* Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES (Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1).

** Úř. věst. L 12, 16.1.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem
o přistoupení z roku 2003.�;
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2) v čl. 5 odst. 1 písm. a) se zru�uje bod 2(ii).

Článek 6

Provedení ve vnitrostátním právu

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosa�ení souladu s touto

směrnicí nejpozději do [...]X. Neprodleně o tom informují Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový

odkaz učiněn při jejich úředním vyhlá�ení.

Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy mohou v souladu se Smlouvou zachovat nebo uvést v účinnost předpisy, které

jsou výhodněj�í pro po�kozeného ne� předpisy nezbytné pro dosa�ení souladu s touto směrnicí.

3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které

přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

                                                
X [24] měsíců po vstupu v platnost této směrnice.
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Článek 7

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlá�ení v Úředním věstníku Evropské Unie.

Článek 8

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V                  dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně
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I. Úvod

Dne 7. června 2002 předlo�ila Komise svůj návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady,

kterou se mění směrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS, 90/232/EHS a směrnice

Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES o poji�tění občanskoprávní odpovědnosti z provozu

motorových vozidel1. Návrh byl zalo�en na čl. 47 odst. 2, na článku 55 a čl. 95 odst. 1 Smlouvy.

Evropský parlament vydal své stanovisko v prvním čtení dne 22. října 20032.

Hospodářský a sociální výbor vydal své stanovisko dne 26. února 20033.

Dne 27. listopadu 2003 dosáhla Rada politické dohody s cílem zaujmout později společný postoj

v souladu s čl. 251 odst. 2 Smlouvy.

Dne 26. dubna 2004 zaujala Rada o návrhu společný postoj, jak byl vytýčen v dok. 16182/03.

II. Cíl

Cílem návrhu zmíněného vý�e je aktualizovat současná ustanovení v oblasti poji�tění

motorových vozidel, aby byla zvý�ena ochrana případných po�kozených, zohledněn zvý�ený

přeshraniční provoz, jen� podléhá prakticky pouze výjimečným hraničním kontrolám, a vytvořen

efektivněj�í trh s produkty poji�tění motorových vozidel. Za tímto účelem musely být také

zaplněny některé zjevné mezery v současných právních předpisech.

                                                
1 Úř. věst. C 227 E, 24.9.2002, s. 387.
2 Dosud nezveřejněno v Úř. věst.
3 Úř. věst. C 95, 23.4.2003, s. 45.
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Mezi nejvýznamněj�í body patří zlep�ení pojistného krytí v případech dlouhodobého setrvání

mimo stát, v něm� je vozidlo registrováno, zvý�ení minimálního pojistného krytí �kod na zdraví

a věcných �kod v celé Unii a zru�ení v�ech současných vyloučení z pojistného krytí na základě

skutečnosti, �e byl řidič pod vlivem alkoholu, nebo v případech nehod s nezji�těným vozidlem.

V případe osob po�kozených nezji�těnými vozidly bylo nutné najít rovnováhu mezi rizikem

podvodu a příli� snadným vyloučením plateb po�kozeným. Dal�í otázkou byly rozdílné právní

úpravy v členských státech, například ohledně spoluúčasti samotného poji�těnce v určitých

případech. Ustanovení pro zjednodu�ení krátkodobého pojistného krytí v případech nákupu nebo

registrace vozidla v různých jurisdikcích a harmonizace ustanovení týkajících se likvidace �kod

v souladu se čtvrtou směrnicí o poji�tění motorových vozidel by měla přispět k dal�ímu

vyjasnění evropského právního prostředí.

III. Analýza společného postoje vytýčeného v dok. 16182/031

1. V�eobecné informace

Kompromis, v jeho� znění bylo v Radě dosa�eno politické dohody, zachovává hlavní cíle návrhu

Komise. Současně jsou do něj začleněny i některé pozměňovací návrhy Evropského parlamentu.

Rada upravila návrh Komise v duchu pozměňovacích návrhů Parlamentu předev�ím zachováním

současné výjimky pro zemědělská vozidla a nahrazením navrhovaného ustanovení o pojistném

krytí pro chodce a cyklisty ustanovením, které jasněji zohledňuje současné vnitrostátní právní

předpisy (čl. 4 odst. 2). Jako inovaci včlenila Rada nové ustanovení do čl. 1 odst. 4, aby přede�la

jakékoli chybné interpretaci územní působnosti směrnic o poji�tění motorových vozidel.

Podobně Rada zjednodu�ila navrhované ustanovení o uplatňování likvidačních postupů

uvedených ve čtvrté směrnici o poji�tění motorových vozidel na v�echny nehody motorových

vozidel a roz�ířila je na systém �zelených karet� (čl. 4 odst. 4 vkládající článek 4e do směrnice

90/232/EHS).

                                                
1 Poznámka: Číslování článků odkazuje na výsledek prvního čtení v Parlamentu (dok.

13585/03) nebo, pokud je to zvlá�ť uvedeno (�nyní:....�), na dokument, jen� odrá�í
společný postoj v Radě (dok. 16182/03).
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Tyto úpravy byly provedeny předev�ím z technických důvodů. Některá ustanovení návrhu

Komise v�ak byla upravena, aby nedo�lo k rozporům s ji� platnými právními předpisy ve

členských státech.

2. Pozměňovací návrhy EP

V prvním čtení přijal Evropský parlament k textu 26 pozměňovacích návrhů1. Během schůzí

pracovních skupin byly tyto pozměňovací návrhy EP zkoumány a řada z nich byla začleněna do

textu Rady přinejmen�ím obecně. Ostatní pozměňovací návrhy v�ak Rada nemohla přijmout.

2.1. Následující pozměňovací návrhy EP byly obecně nebo částečně přijaty, ale do textu

byly včleněny s úpravami:

Pozměňovací návrhy č. 26 a 11 � nový bod odůvodnění 7a (nyní 8) a čl. 1 odst. 3, kterým se

mění čl. 4 odst. b směrnice 72/166/EHS

(Objasnění výjimky pro zemědělská vozidla)

Rada začlenila podstatu těchto pozměňovacích návrhů zachováním současné výjimky pro

zemědělská vozidla. Sporný bod � otázka ochrany v�ech typů po�kozených v případě

přeshraničního provozu � v�ak byl vyře�en odvoláním na záruční fond namísto po�adavku

uzavřít zvlá�tní poji�tění při opu�tění státu, v něm� je vozidlo registrováno. Dále bylo do textu

jako kompromis začleněno ustanovení o lhůtě pro podání zpráv.

                                                
1 Viz dok. 13585/03. Pozměňovací návrhy č. 3 a 13 nebyly schváleny, jejich podstatu

pokrývaly pozměňovací návrhy č. 25 a 27.
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Pozměňovací návrhy č. 25 a 27 � nový bod odůvodnění 8a (nyní 10) a článek 2 upravující

čl. 1 odst. 2 směrnice 84/5/EHS

(Minimální částky pojistného krytí)

Navzdory legitimnímu záměru zvý�it ochranu po�kozených byla Rada nucena zohlednit odli�né

situace v členských státech a přistupujících zemích ve věci zvládnutelného zvý�ení částek v

adekvátním časovém rámci. Ačkoli úplné zavedení částek, které navrhoval Parlament, nebylo

mo�né, částky předepsané ve společném postoji a stanovené přechodné období zohledňují hlavní

cíle pozměňovacích návrhů.

Pozměňovací návrh č. 5 � zru�ení bodu odůvodnění 20

(Postup �odůvodněné nabídky�)

Zru�ení celého bodu odůvodnění o postupu �odůvodněné nabídky� nebylo mo�né podpořit. Rada

namísto toho upřednostnila dodatečné objasnění a zru�ení pouze druhé věty, co� by v�ak mělo

částečně uspokojit po�adavky Parlamentu, konkrétně vyhnutí se odkazu na �kodního zástupce

(viz také pozměňovací návrh č. 20).

Pozměňovací návrh č. 20 � článek 4 bod 4 vkládající článek 4e do směrnice 90/232/EHS

(Vztah mezi ustanoveními o ��kodním zástupci� a o kanceláři systému �zelené karty�)

Rada z velké části přistoupila na pozměňovací návrhy EP. Vyjasnění úlohy �kodního zástupce a

zachování postupů systému zelené karty i pro případy zde uvedené poslou�í řádné

administrativní praxi a není v rozporu se �ádným z hlavních cílů návrhu.
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Pozměňovací návrhy č. 7 a 21 � nový bod odůvodnění 21b (nyní 24) a článek 5 bod 1

upravující směrnici 2000/26/ES

(Nahrazení, pokud je to vhodné, Bruselské úmluvy nařízením 44/2001 ohledně ustanovení o

místě provozovny)

Rada začlenila podstatu těchto pozměňovacích návrhů. Av�ak změnou článku 4 směrnice

2000/26/ES dala Rada najevo, �e pouhý bod odůvodnění by v tomto ohledu nebyl dostatečný.

Pozměňovací návrh č. 14 � článek 2 upravující čl. 1 odst. 6 pododst. 2 směrnice 84/5/EHS

(Vyloučení mo�nosti neod�kodnit po�kozeného, který byl hospitalizován)

Rada přijala podstatu pozměňovacího návrhu EP. Aby v�ak byla členským státům zaji�těna

potřebná pru�nost, a v důsledku změn, které přinesl předcházející odstavec tohoto článku,

upravila Rada znění navrhovaného pozměňovacího návrhu.

Pozměnovací návrh č. 15 � zru�ení čl. 4 odst. 2 a vlo�ení nového článku 1a do směrnice

90/232/EHS

(Pojistné krytí pro chodce a cyklisty)

Rada vzala na vědomí, �e dosa�ení cíle tohoto ustanovení � sladit ustanovení o pojistném krytí

chodců a cyklistů a dal�ích nemotorizovaných u�ivatelů pozemních komunikací � by v

navrhovaném znění mohlo být příli� obtí�né. Av�ak namísto úplného zru�ení navrhovaného

ustanovení, co� navrhoval Parlament, Rada upřednostnila ustanovení objasnit zmínkou o nároku

na náhradu v souladu s vnitrostátními právními předpisy jako�to nále�ité ochraně. Tím by byla

zásada začlenění nemotorizovaných u�ivatelů pozemních komunikací zachována bez rizika

předjímání vnitrostátních rozhodnutí o nárocích na náhradu na základě této směrnice.
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Pozměňovací návrh č. 18 � článek 4 bod 4 vkládající článek 4b do směrnice 90/232/EHS

(Poskytování informací poji�těnci)

Rada začlenila hlavní my�lenky pozměňovacího návrhu EP. Příslu�né informace by měl mít

poji�těnec kdykoli během trvání smlouvy o poji�tění na po�ádání k dispozici. Tímto způsobem

by měla být posílena ochrana spotřebitelů a současně se předejde doručování nevy�ádané po�ty.

Rozdíly mezi textem Rady a pozměňovacím návrhem EP jsou předev�ím v úpravě.

2.2. Následující pozměňovací návrhy byly zamítnuty a nebyly začleněny do textu Rady:

Pozměňovací návrhy č. 1, 6, 9 a 23 � nové body odůvodnění 3a a 21a; článek 1 bod 1 (nový)

a nový článek 5a (definice přívěsů a začlenění zvlá�tních ustanovení, které se jich týkají)

Rada nemohla přijmout pozměňovací návrh o �přívěsech�. Přesto�e by si problém nehod přívěsů

jako takový zaslou�il dal�í posouzení, nesdílí Rada názor, �e absence jednotné registrace tahačů

a přívěsů v současnosti představuje hlavní problém. Nadto by harmonizace různých

vnitrostátních ustanovení o poznávacích značkách tahačů a přívěsů přesahovala účelový rámec

směrnic o poji�tění.

Pozměňovací návrhy č. 2 a 12 � nový bod odůvodnění 7b a článek 2 bod 1

(Zahrnutí nákladů na vy�etřování nároků v soudním řízení)

Rada nemohla přijmout tyto pozměňovací návrhy EP. Dle názoru Rady představuje pojistné krytí

výdajů na soudní řízení druh dobrovolného poji�tění a ji� se na něj vztahuje zvlá�tní směrnice o

poji�tění. Nadto se systém nákladů na soudní řízení v jednotlivých členských státech velmi li�í a

začlenění povinného krytí by mohlo vést k negativním vedlej�ím účinkům v podobě sní�ení

počtu mimosoudních dohod.
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Pozměňovací návrhy č. 4 a 19 � nový bod odůvodnění 19a a článek 4 bod 4 vkládající

článek 4d bod 1a (nový) do směrnice 90/232/EHS

(Promlčecí lhůta pro přímé právo konat)

Rada nepova�ovala za účelné začlenit harmonizaci lhůt, během kterých mů�e po�kozená osoba

ohlásit �kodu. Důvodem jsou různé právní tradice a situace v členských státech a také

skutečnost, �e nejen začátek této lhůty, ale i ustanovení o jejím přeru�ení nebo pozastavení se

značně li�í. Nadto by harmonizace těchto lhůt překročila rámec cílů směrnic o ne�ivotním

poji�tění.

Pozměňovací návrhy č. 8 a 24 � nový bod odůvodnění 21c a článek 5 bod 2a (nový)

(Vytvoření centrálního orgánu pro shroma�ďování informací o nehodách)

Rada nepodpořila striktní povinnost vytvořit ústřední informační orgán. Přesto�e Rada bere na

vědomí cíl, jím� je lep�í a rychlej�í informování v�ech zúčastněných stran a předev�ím osob,

které utrpěly �kodu, neurčuje navrhované ustanovení dostatečně jasně, jak by měly členské státy

takovou povinnost splnit a jestli by z kontextu této směrnice bylo mo�né vyvodit právo

uplatnitelné vůči členskému státu. Vznik takového centra, které by shroma�ďovalo policejní

informace, by také překročil rámec cílů směrnic o ne�ivotním poji�tění

Pozměňovací návrh č. 10 � článek 2 upravující čl. 2 odst. 1 směrnice 72/166/EHS

(Mo�nost kontrol)

Cílem navrhovaného pozměňovací návrhu je vyhnout se vyloučení mo�nosti pravidelných

systematických kontrol stavu poji�tění vozidel, které by podle některých členských států mohly

být nutné. Rada se v�ak raději rozhodla zůstat blí�e návrhu Komise a zastává názor, �e poslední

věta příslu�ného ustanovení nabízí dostatečnou rovnováhu v�ech zájmů a poskytuje určitou míru

pru�nosti úřadům členských států.
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Pozměňovací návrh č. 28 � článek 2 upravující čl. 1 odst. 3 směrnice 84/5/EHS

(Revize částek)

Rada nepova�ovala za přínosné nahradit ustanovení návrhu Komise zněním, které navrhoval ve

svém pozměňovacím návrhu EP. Za prvé, záměrem ustanovení navr�eného Komisí je pravidelná

revize částek, která by zabránila jejich znehodnocení inflací (jak je vysvětleno v příslu�ném bodu

odůvodnění). Předlo�ený pozměňovací návrh nemů�e toto ustanovení o inflaci nahradit. Za

druhé, navrhované znění by předjímalo výsledek budoucí analýzy získaných zku�eností (�bude

upravena směrem nahoru�).

Pozměňovací návrh č. 16 � čl. 4 odst. 3 upravující článek 2 směrnice 90/232/EHS

(Rozsah pojistného krytí)

Rada nepova�ovala za účelné přistoupit na pozměňovací návrh EP. Příslu�ný návrh by mohl

vyvolat dojem, �e omezuje uplatnění příslu�ného ustanovení co do času nebo území, a tak by

oslabil cíl, jím� je jednodu��í cirkulace poji�těnců.

Pozměňovací návrh č. 17 � čl. 4 odst. 4 vkládající článek 4a do směrnice 90/232/EHS

(Definice členského státu, v něm� se nachází riziko)

Rada nemohla přijmout pozměňovací návrh EP, neboť je třeba jasně definovat, který členský stát

je pova�ován za stát, v něm� se nachází riziko. Rada se proto raději dr�ela návrhu Komise.

Pozměňovací návrh č. 22 � článek 5, nový bod

(Povinnost učinit �odůvodněnou nabídku�)

Rada zamítla tento pozměňovací návrh z důvodů právního postupu v důsledku zamítnutí

pozměňovacích návrhů č. 2 a 12.
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3. Významné inovace textu zanesené Radou

Čl. 1 odst. 5, nyní čl. 1 odst. 4 � objasnění působnosti směrnice 72/166/EHS

Odkaz na �mimoevropská území� členských států v článku 6 a čl. 7 odst. 1 směrnice

72/166/EHS byl zru�en za účelem vyjasnění územní působnosti uplatňování směrnic.

Čl. 4 odst. 4 vkládající článek 4e do směrnice 90/232/EHS

(Kanceláře systému zelených karet a technické objasnění)

Rada se částečně řídila pozměňovacím návrhem č. 20 EP, kdy� změnila návrh Komise, aby

nahradila navr�enou funkci �kodních zástupců efektivněj�í funkcí kanceláří systému zelených

karet. Tímto krokem bylo příslu�né ustanovení vyjasněno a značně zkráceno. Rada dále roz�ířila

platnost postupu odůvodněné nabídky, který je stanoven ve čtvrté směrnici o poji�tění

motorových vozidel, na kanceláře systému zelených karet. V tomto smyslu byl doplněn odkaz na

čl. 1 odst. 3 směrnice 72/166/EHS, aby bylo jasné, �e odkazy na �poji�ťovny� mohou být v

uvedených případech vykládány jako odkazy na kanceláře systému zelených karet.

4. Závěr

Společný postoj přijatý Radou je zcela v souladu s hlavními cíli návrhu Komise. Přesto�e některá

ustanovení více zohledňují vnitrostátní mo�nosti, splní směrnice svůj cíl, kterým je zjednodu�ení

administrativních ustanovení v efektivněj�ím vnitřním trhu poji�tění motorových vozidel, a

současně plně zohlední zájem na lep�í ochraně spotřebitelů a potencionálních po�kozených.

Rada také přijala některé z nejvýznamněj�ích pozměňovacích návrhů Parlamentu, přinejmen�ím

jejich část nebo podstatu, ve snaze uspokojit po�adavky Parlamentu a postupovat v řadě

důle�itých bodů dle řádné legislativní praxe.
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1. On 7 June 2002, the Commission submitted to the Council, on the basis of Articles 47 (2), 55

and 95 (1) of the Treaty, the proposal for the above-mentioned Directive. 1

2. Acting in accordance with Article 251 of the Treaty, the European Parliament adopted its

Opinion at first reading on 22 October 2003.2

3. The Economic and Social Committee adopted its Opinion on 26 February 2003. 3

                                                
1 OJ C 227E, 24. 9. 2002, p. 387.
2 Not yet published in OJ.
3 OJ C 95, 23. 4. 2003.p. 45.



6282/04 AW/fb 2
DG C   EN

4. On 26 November 2003, the Council (Competitiveness) reached a political agreement on a

common position on the text of the proposal.4

5. The text of the common position now having been established by the legal/linguists the

Permanent Representatives Committee is invited to:

- suggest to the Council, as an "A"-point at one of its forthcoming sessions, to adopt the

common position as set out in doc. 16182/03 SURE 29 CODEC 1841 OC 869 and to

approve the Council's reasons as set out in doc. 16182/03 SURE 29 CODEC 1841

OC 869 ADD 1,

- approve the draft statement of the Council's Reasons, as set out in doc. 16182/03

SURE 29 CODEC 1841 OC 869 ADD 1.

_____________

                                                
4 One delegation still holds a parliamentary reservation.
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2002/0124 (COD) 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 

 
pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty 

 
concerning the 

common position of the Council on the adoption of a European Parliament and Council 
Directive amending Council Directives 72/166/EEC, 84/5/EEC, 88/357/EEC, 90/232/EEC 
and Directive 2000/26/EC of the European Parliament and of the Council on insurance 

against civil liability in respect of the use of motor vehicles 
(Fifth Motor Insurance Directive) 

1. BACKGROUND 

– On 7 June 2002 the Commission adopted a Proposal for a Directive amending 
Council Directives 72/166/EEC, 84/5/EEC, 88/357/EEC, 90/232/EEC and 
Directive 2000/26/EC on insurance against civil liability in respect of the use 
of motor vehicles1. The Proposal was submitted to the Council and to the 
European Parliament on the same date.  

– At its plenary session on 26/27 February 20032 Economic and Social 
Committee delivered a favourable opinion on the Proposal with some reserves. 

– The European Parliament adopted a legislative resolution3 embodying its 
opinion on the Commission's Proposal at its plenary session on 
22 October 2003. 

– On 26 April 2004 the Council adopted the common position4 which is the 
object of this communication. 

2. OBJECT OF THE PROPOSAL 

The Proposal aims to revise the existing Motor Insurance Directives in order to: 

(1) update and improve the protection of victims of motor vehicle accidents by 
compulsory insurance; 

(2) fill gaps and clarify certain provisions of the Directives, thereby ensuring 
increased convergence as regards their interpretation and application by the 
Member States; 

                                                 
1 COM(2002) 244 final – 2002/0124 (COD), OJ C 227 E, 24.9.2002, p. 387-392. 
2 OJ C 95, 23.4.2003, p. 45-47. 
3 PE A5-0346/03/fin. Rapporteur W. Rothley. 
4 OJ……….. 
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(3) provide for solutions to problems which arise frequently in order to create a 
more efficient single market in motor insurance. 

3. COMMENTS ON THE COMMON POSITION 

3.1. General considerations 

3.1.1. The common position adopted by the Council by qualified majority retains indeed 
the essence of the Commission’s Proposal (hereinafter "the Proposal"). It contains 
indeed some improvements in certain aspects. First, it incorporates, fully or in their 
spirit, all the Parliament’s amendments which were accepted by the Commission at 
the Plenary. Second, it meets in some important cases the concern expressed in other 
Parliament’s amendments and contains solutions in the same direction, even if they 
do not fully coincide with such amendments. Finally, the common position also deals 
with some technical issues which were not raised by Parliament.  

3.1.2. The main changes introduced in the common position in comparison with the 
Proposal are commented in detail below. They are classified in two main categories: 
changes which respond to Parliament’s amendments and other changes introduced by 
Council.  

3.2. Changes in the common position responding to Parliament's amendments 

3.2.1. The common position takes account, fully or in their spirit, of the amendments 
adopted by Parliament in its first reading and accepted by the Commission. These 
amendments are as follows:  

• Amendments No. 5 and 20 (Claims representatives): The common position 
(Recital 22 and Article 4) reflects the content of both Parliament’s amendments. 
They aim to avoid that the extension to all accidents of the insurance 
undertakings’ obligation to appoint a claims representative in each Member State 
– as provided for in the Proposal – may overlap with the current 
Green Card Bureaux’ system for the settlement of accidents and hinder its 
functioning.  

• Amendment No. 7 and 21 (Consistency between the 4th Motor Insurance Directive 
and Council Regulation no.°44/2001): The common position, which takes account 
of these amendments, modifies Article 5 of the Proposal and introduces a change 
in Article 4(8) of the Fourth Motor Insurance Directive. It adds in Article 4(8), 
together with the reference to the "Brussels Convention of 27 September 1968 on 
jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters", a 
new mention to the Council Regulation no. 44/2001 of 22 December 2000. This 
Regulation, which has replaced the Brussels Convention with regard to all the 
Member States (except Denmark) was adopted after the Fourth Motor Insurance 
Directive and was not therefore mentioned in this Directive. The reference to both 
legal instruments, Convention and Regulation, is now therefore needed. 
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• Amendment No. 14: (Personal injuries caused by unidentified vehicles): The 
common position (Article 2) modifies the Proposal and takes account of the spirit 
of this amendment. The common position provides that the conditions for the 
personal injuries to be considered significant shall be determined in accordance 
with the Member States legislation and specifies as recommended by Parliament 
that Member States may take into account in this regard whether the injury has 
required “hospital care”.  

• Amendment No. 18 (Claims statements): As pursued by this amendment Article 4 
of the common position ensures that the claim statement should be provided by 
the insurance undertaking at any time on the policyholder’s request. 

3.2.2. The common position also contains other changes which meet the concern expressed 
in other Parliament’s amendments and go therefore in their same direction, even if 
the solution retained by the Council does not fully coincide with such amendments: 

• Amendments No. 25, 27 and 28 (Minimum insurance amounts): The common 
position (Article 2) takes account to a large extent of the Parliament’s requests 
concerning the increase of the minimum amounts of insurance cover. Indeed the 
minimum amount for personal injuries is raised to five millions euros per accident 
as requested by Parliament although the minimum amount for material damages 
has been fixed in one million euros per accident instead of two millions euros 
requested. Furthermore the Common Position grants Member States the option to 
fix a minimum amount of one million euros per victim. The Parliament’s request 
of a transitional period of five years has been retained in the Common Position. 

• Amendments No. 11 and 26 (Derogation from the obligation of insurance in 
favour of certain special vehicles: The First Motor Insurance Directive permits 
Member States to apply derogation from the obligation of insurance in favour of 
certain special categories of vehicles. The Proposal intended to eliminate such 
derogation because, after Schengen, if one of these vehicles crosses the border it 
is not possible to guarantee the other Member States’ right to require on entry the 
possession of a valid green card or a frontier insurance to compensate potential 
victims as provided for in the Directive. However, the common position 
[Articles 1(3)(b) and 5(2)] has kept this derogation following Parliament 
amendments 11 and 26, but introducing a mechanism to ensure compensation to 
any victim of accidents caused by these vehicles either in the Member State in 
which they are based or in any other Member State. This derogation may be 
revised after five years time depending on the experience of application. Finally, 
in order to take account of this change, the common position deletes point 2(ii) of 
Article 5(1) of the Fourth Motor Insurance Directive, but keeps point 5(ii) of 
Article 5(1) of the same Directive. In short: the common position on this point 
follows the spirit of the Parliament’s request and meets at the same time the 
Proposal’s concern to provide full protection to any victim caused by these 
vehicles. 
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3.3. Other changes introduced by the Council in the common position 

The common position has also introduced the following changes which were not 
requested by Parliament: 

• Compensation to victims of accidents caused by vehicles exempted from the 
insurance obligation according to Article 4(a) of the First Motor Insurance 
Directive: The common position [Article 1(3)(a)] ensures that victims of accidents 
caused by vehicles exempted from the insurance obligation according to 
Article 4(a) of the First Motor Insurance Directive in the Member State in which 
they are normally based shall be duly compensated by the authorities or bodies 
designated by the Member State. The First Motor Directive only ensured 
compensation to victims caused abroad by such vehicles but not to victims of 
accidents in the Member State of registration. The common position provides 
furthermore that the Commission shall publish the categories of vehicles affected 
by this derogation as well as the authorities or bodies responsible for 
compensation. These changes reinforce the protection of victims. 

• Territorial scope of the Motor Insurance Directives: In order to clarify the 
territorial scope of application of the Motor Insurance Directives in accordance 
with Article 299 of the Treaty, the common position [Article 1(4)] deletes the 
references to “the non-European territory” of the Member States in Articles 6 
and 7(1) of Directive 72/166/EEC. 

• Pedestrians and cyclists The common position [Article 4(2)] does not fully follow 
the Proposal with regard to the protection of pedestrians and cyclists. However, 
the new wording of this provision stresses that the compulsory insurance of the 
motor vehicle involved must cover personal and property damages suffered by 
pedestrians, cyclists and other non-motorised users of the roads to the extent they 
are entitled to compensation according to national legislation on civil liability. 
This provision goes along the lines of a draft amendment that was considered at 
the EP Legal Affairs Committee, but was not finally retained. 

4. CONCLUSIONS 

The Commission takes the view that the common position retains the key elements of 
the Commission’s Proposal as well as those of the European Parliament amendments 
that were accepted by the Commission. The Commission can commend this common 
position to the European Parliament. 


