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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU

DIREKTIIV 2004/...../EÜ

millega muudetakse mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustust käsitlevaid nõukogu

direktiive 72/166/EMÜ, 84/5/EMÜ, 88/357/EMÜ ja 90/232/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja

nõukogu direktiivi 2000/26/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 47 lõike 2 esimest ja
kolmandat lauset, artiklit 55 ja artikli 95 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,1

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust 2,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras 3,

                                                
1 EÜT C 227 E, 24.9.2002, lk 387.
2 ELT C 95, 23.4.2003, lk 45.
3 22. oktoobri 2003. aasta Euroopa Parlamendi arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni

avaldamata), … aasta nõukogu ühine seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata)
ja … aasta Euroopa Parlamendi seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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ning arvestades, et:

(1) Mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustusel (liikluskindlustus) on Euroopa

kodanike jaoks eriline tähtsus, sõltumata sellest, kas nad on kindlustusvõtjad või

õnnetuses kannatanud. Liikluskindlustus pakub suurt huvi ka kindlustusseltsidele, kuna

see moodustab olulise osa ühenduse kahjukindlustustegevusest. Liikluskindlustus

mõjutab ka isikute ja sõidukite vaba liikumist. Seega peaks finantsteenuste valdkonnas

olema ühenduse tegevuse põhieesmärgiks liikluskindlustuse ühise kindlustusturu

tugevdamine ja konsolideerimine.

(2) Äärmiselt märkimisväärseid edusamme selles suunas on tehtud 24. aprilli 1972. aasta

nõukogu direktiiviga 72/166/EMÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustust

ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide

ühtlustamise kohta 1, 30. detsembri 1983. aasta nõukogu teise direktiiviga 84/5/EMÜ

mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustust käsitlevate liikmesriikide

õigusaktide ühtlustamise kohta 2, 14. mai 1990. aasta nõukogu kolmanda direktiiviga

90/232/EMÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustust käsitlevate

liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta 3 ja 16. mai 2000. aasta Euroopa

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2000/26/EÜ mootorsõidukite kasutamise

tsiviilvastutuskindlustust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (neljas

liikluskindlustuse direktiiv) 4.

                                                
1 EÜT L 103, 2.5.1972, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 84/5/EMÜ.

(OJ L 8, 11.1.1984, lk 17).
2 EÜT L 8, 11.1.1984, lk 17. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 90/232/EMÜ.

(OJ L 129, 19.5.1990, lk 33).
3 EÜT L 129, 19.5.1990, lk 33.
4 EÜT L 181, 20.7.2000, lk 65.
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(3) Ühenduse liikluskindlustuse süsteemi tuleb kaasajastada ja täiendada. Seda vajadust on

kinnitanud konsulteerimine tööstuse, tarbijate ja kannatanute ühendustega.

(4) Direktiivi 72/166/EMÜ sätete võimaliku väärtõlgendamise vältimiseks ja ajutise

registreerimismärgiga sõidukite kindlustuskaitse saamise kergendamiseks peaks sõiduki

põhiasukoha territooriumi määratlus viitama selle riigi territooriumile, mille

registreerimismärki sõiduk kannab, sõltumata sellest, kas selline registreerimismärk on

alaline või ajutine.

(5) Vastavalt direktiivile 72/166/EMÜ käsitletakse võltsitud või ebaseaduslike

registreerimismärkidega sõidukeid sõidukitena, mille põhiasukohaks on selle liikmesriigi

territoorium, kes andis välja algse registreerimismärgi. Nimetatud reegel tähendab sageli,

et liikluskindlustuse rahvuslikud bürood on kohustatud tegelema selliste liiklusõnnetuste

majanduslike tagajärgedega, mis ei ole seotud liikmesriigiga, kus kindlustusbüroo

asutatud on. Muutmata üldist kriteeriumit, mille kohaselt registreerimismärk määrab

sõiduki põhiasukoha territooriumi, tuleks kehtestada erireegel sellise olukorra jaoks, kus

registreerimismärgita või sõidukile mitte vastava või enam mitte vastava

registreerimismärgiga sõiduk põhjustab liiklusõnnetuse. Sellisel juhul ja ainuüksi

vaidluse lahendamise eesmärgil peaks territoorium, kus on sõiduki põhiasukoht, olema

territoorium, kus õnnetus aset leidis.
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(6) Direktiivis 72/166/EMÜ sisalduva mõiste “pisteline kontroll” tõlgendamise ja

kohaldamise hõlbustamiseks tuleks selgitada asjakohast sätet. Liikluskindlustuse

süstemaatiliste kontrollide keeldu peaks kohaldatama sõidukitele, mille põhiasukoht on

mõne teise liikmesriigi territooriumil, ning sõidukitele, mille põhiasukoht on kolmanda

riigi territooriumil, kuid mis sisenevad mõne teise liikmesriigi territooriumilt. Lubatud on

vaid mittesüstemaatilised ja mittediskrimineerivad kontrollimised, mille eesmärgiks ei ole

üksnes kindlustuse olemasolu kindlaks tegemine.

(7) Direktiivi 72/166/EMÜ artikli 4 punkt a lubab liikmesriigil teha erandit üldisest

kindlustuskohustusest sõidukite suhtes, mis kuuluvad teatavatele avalik-õiguslikele või

eraõiguslikele juriidilistele või füüsilistele isikutele. Selliste sõidukite põhjustatud

liiklusõnnetuste korral peab erandit tegev liikmesriik määrama asutuse või organi hüvitise

andmiseks mõnes teises liikmesriigis põhjustatud õnnetustes kannatanutele. Eespool

nimetatud artiklit tuleb muuta, et tagada nõuetekohane hüvitise andmine mitte ainult

nimetatud sõidukite välismaal põhjustatud liiklusõnnetuses kannatanutele, vaid ka nendes

õnnetustes kannatanutele, mis toimusid samas liikmesriigis, kus on sõiduki põhiasukoht,

vaatamata sellele, kas kannatanud elavad selle riigi territooriumil või mitte. Lisaks sellele

peaks liikmesriik tagama, et kohustuslikust kindlustusest vabastatud isikute ning nende

sõidukite põhjustatud liiklusõnnetustes kannatanutele hüvitise andmise eest vastutavate

asutuste või organite loetelu edastatakse komisjonile avaldamiseks.
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(8) Direktiivi 72/166/EMÜ artikli 4 punkt b lubab liikmesriigil teha erandit üldisest

kindlustuskohustusest teatavat liiki sõidukite suhtes või teatavat erimärki kandvate

sõidukite suhtes. Sellisel juhul on teistel liikmesriikidel lubatud nende territooriumile

sisenemisel nõuda kehtivat rohelist kaarti või piirikindlustuslepingut, et tagada nende

territooriumil nimetatud sõidukite põhjustatud võimalikes liiklusõnnetustes kannatanutele

hüvitise andmine. Kuna aga ühendusesiseste piirikontrollide kaotamine ei võimalda

tagada, et piiri ületavad sõidukid on kindlustatud, ei saa enam tagada välismaal

põhjustatud liiklusõnnetustes kannatanutele hüvitise andmist. Lisaks sellele tuleb tagada

nõuetekohane hüvitise andmine mitte ainult nimetatud sõidukite välismaal põhjustatud

liiklusõnnetuses kannatanutele, vaid ka nendes õnnetustes kannatanutele, mis toimusid

samas liikmesriigis, kus on sõiduki põhiasukoht. Selleks peaksid liikmesriigid kohtlema

nende sõidukite põhjustatud õnnetustes kannatanuid samal viisil kui kindlustamata

sõidukite põhjustatud õnnetustes kannatanuid. Direktiivi 84/5/EMÜ kohaselt peaks

kindlustamata sõidukite põhjustatud õnnetustes kannatanutele andma hüvitist selle

liikmesriigi hüvitusorgan, kus õnnetus aset leidis. Erandit kasutavate sõidukite

põhjustatud õnnetustes kannatanutele hüvitise maksmise korral peaks hüvitusorgan

esitama nõude selle liikmesriigi asutusele, kus on sõiduki põhiasukoht. Viis aastat pärast

käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva peaks komisjon vajadusel esitama ettepanekud

käesoleva erandi asendamise või kehtetuks tunnistamise kohta, pidades silmas erandi

rakendamisel ja kohaldamisel omandatud kogemust. Samuti tuleks välja jätta direktiivi

2000/26/EÜ vastav säte.



DV\537275ET.doc 7/25

ET

(9) Liikluskindlustuse direktiivide kohaldamisala selgitamiseks kooskõlas asutamislepingu

artikliga 299 tuleks direktiivi 72/166/EMÜ artiklis 6 ja artikli 7 lõikes 1 välja jätta viide

liikmesriikide väljaspool Euroopat asuvale territooriumile.

(10) Liikmesriikide kohustus tagada kindlustuskaitse vähemalt teatavate miinimumsummade

puhul on oluliseks teguriks kannatanute kaitse tagamisel. Direktiivis 84/5/EMÜ

sätestatud miinimumsummasid peaks ajakohastama mitte ainult inflatsiooni

arvessevõtmise eesmärgil, vaid neid tuleks ka tegelikkuses suurendada, et parandada

kannatanute kaitset. Nimetatud miinimumsummade kehtestamise hõlbustamiseks tuleks

kehtestada viieaastane üleminekuperiood alates käesoleva direktiivi rakendamise

kuupäevast. Liikmesriigid peaksid summasid suurendama rakendamise kuupäevale

järgneva 30 kuu jooksul vähemalt pooleni lõplikust tasemest.

(11) Selleks, et vältida kindlustuskaitse miinimumsumma vähenemist aja jooksul, tuleks

sätestada perioodilise läbivaatamise klausel, kasutades võrdlusalusena vastavalt 23.

oktoobri 1995. aasta nõukogu määrusele nr 2494/95 ühtlustatud tarbijahinnaindeksite

kohta 1 Eurostati avaldatavat Euroopa tarbijahinnaindeksit (ETHI). Sellist läbivaatamist

reguleeriv menetluskord tuleb sätestada.

                                                
1 EÜT L 257, 27.10.1995, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja

nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).
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(12) Direktiiv 84/5/EMÜ, mille kohaselt liikmesriigid võivad pettuse vältimiseks piirata või

välistada tundmatuks jäänud sõiduki põhjustatud varakahju korral hüvitusorgani makseid,

võib mõningatel juhtudel takistada kannatanutele õiguspärase hüvitise maksmist.

Võimalust piirata või välistada hüvitist põhjusel, et sõiduk jäi tundmatuks, ei peaks saama

kohaldada, kui organ on maksnud hüvitist tõsiste kehavigastuste eest mõnele samas

õnnetuses kannatanule, milles varakahju tekitati. Liikmesriigid võivad ette näha

omavastutuse, mille eest varakahju kannatanu võib vastutav olla, nimetatud direktiivis

sätestatud piirini. Tingimused, mille alusel saab isikukahju tõsiseks pidada, tuleks

määratleda selle liikmesriigi, kus õnnetus aset leidis, siseriiklike õigusaktide või

haldussätetega. Nende tingimuste kehtestamisel võib liikmesriik muu hulgas arvesse

võtta, kas vigastus nõudis haiglaravi.

(13) Praegu võimaldab direktiiv 84/5/EMÜ liikmesriikidel kindlustamata sõidukite tekitatud

varakahju korral ette näha kannatanu omavastutuse kindla ülemmäära piires. Selline

võimalus vähendab kannatanute kaitset ning teeb vahet nendes ja muudes õnnetustes

kannatanute vahel. Seega ei tohiks seda enam lubada.

(14) Muuta tuleks 22. juuni 1988. aasta teist nõukogu direktiivi 88/357/EMÜ

otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide

kooskõlastamise kohta, millega nähakse ette sätted teenuste osutamise vabaduse tegeliku

kasutamise hõlbustamiseks 1 , et võimaldada kindlustusseltside filiaalidel muutuda

liikluskindlustusega seotud tegevusi hõlmavateks esindusteks, mis juba toimib muude

kindlustusteenuste kui liikluskindlustuse valdkonnas.

                                                
1 EÜT L 172, 4.7.1988, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2000/26/EÜ.
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(15) Kehtivate õigusaktidega tehtud olulisemaks saavutuseks on kindlustuskaitse laienemine

igale kaassõitjale sõidukis. See eesmärk oleks ohustatud, kui siseriiklikes õigusaktides

või kindlustuslepingus sisalduks lepingutingimus, mis jätaks kindlustuskaitse alt välja

kaassõitjad, kes teadsid või oleksid pidanud teadma, et sõidukijuht oli õnnetuse ajal

alkoholi või mõne muu joovastava aine mõju all. Kaassõitja ei ole tavaliselt võimeline

õigesti hindama juhi joobeastet. Eesmärki takistada inimesi joovastavate ainete mõju all

sõitmast ei saavutata, jättes mootorsõidukiõnnetustes kannatanud kaasreisijad

kindlustuskaitse alt välja. Asjaolu, et kohustuslik liikluskindlustus hõlmab kaassõitjaid, ei

otsusta ette nende võimalikku kohaldatavate siseriiklike õigusaktide järgset vastutust ega

kahjutasu suurust konkreetse õnnetuse korral.

(16) Kehavigastused ja varakahju, mis on tekitatud jalakäijatele, jalgratturitele ja muudele

mootorita liiklejatele, kes on tavaliselt õnnetuse nõrgimaks osapooleks, peaksid olema

kaetud õnnetusse sattunud sõiduki kohustusliku kindlustusega, millega neil on õigus

siseriikliku tsiviilõiguse kohasele hüvitisele. Nimetatud säte ei määratle siseriiklike

õigusaktide järgset tsiviilvastutust ega kahjutasu suurust konkreetse õnnetuse korral.
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(17) Mõned kindlustusseltsid lisavad kindlustuspoliisidesse klauslid, mille kohaselt leping

tühistatakse, kui sõiduk asub ettenähtud ajavahemikust kauem väljaspool

registreerimisriiki. Nimetatud tegevus on vastuolus direktiivis 90/232/EMÜ sätestatud

põhimõttega, mille kohaselt kohustuslik liikluskindlustus peaks ühtse kindlustusmaksega

katma kogu ühenduse territooriumi. Seega tuleks täpsustada, et kindlustuskaitse peab

kehtima kogu lepingu kehtivusaja jooksul sõltumata sellest, kas sõiduk asub teatud

ajavahemiku vältel teises liikmesriigis, ilma et see piiraks liikmesriikide siseriiklike

õigusaktide kohaseid sõidukite registreerimise kohustusi.

(18) Meetmeid tuleb võtta ühest liikmesriigist teise imporditud sõidukite kindlustuskaitse

saamise lihtsustamiseks, vaatamata sellele, et sõiduk ei ole veel sihtliikmesriigis

registreeritud. Kehtestada tuleks ajutine erand üldisest riski asukohaliikmesriiki

määravast reeglist. 30-päevase ajavahemiku jooksul sõiduki kättetoimetamise, ostjale

kättesaadavaks tegemise või lähetamise kuupäevast alates peaks sihtliikmesriiki

käsitlema riski asukohaliikmesriigina.

(19) Uut liikluskindlustuslepingut teise kindlustusandjaga sõlmida sooviv isik peaks suutma

anda põhjendusi oma endise lepingu kohase õnnetuste ning nõuete registri kohta.

Kindlustusvõtjal peaks olema õigus igal ajal taotleda nõudeid või nende puudumist

käsitlevat aruannet kindlustuslepinguga kaetud sõiduki või sõidukite kohta vähemalt

lepingulisele suhtele eelneva viie aasta kohta. Kindlustusselts või mis tahes organ, mis on

liikmesriigi poolt määratud kohustuslikku kindlustust sõlmima või nimetatud aruandeid

koostama, peaks kindlustusvõtjale sellise aruande väljastama viieteistkümne päeva

jooksul pärast taotluse esitamist.
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(20) Mootorsõidukiõnnetustes kannatanute kaitse tagamiseks ei tohiks liikmesriigid lubada

kindlustusseltsidel toetuda liigselt kannatanu omavastutusele.

(21) Õigus tugineda kindlustuslepingule ja otse kindlustusseltsi vastu nõudeid esitada on mis

tahes mootorsõidukiõnnetuses kannatanu kaitse seisukohalt äärmiselt oluline.

Direktiiviga 2000/26/EÜ antakse sellistes õnnetustes, mis juhtuvad liikmesriigis, mis ei

ole kannatanu elukohaliikmesriik, ja mille põhjustab mõnes liikmesriigis kindlustatud

ning seal põhiasukohta omavate sõidukite kasutamine, kannatanutele vahetu nõudeõigus

kindlustusseltsi vastu, kes kindlustab vastutava isiku tsiviilvastutuse. Nõuete tõhusa ja

kiire rahuldamise hõlbustamiseks ning võimaluse korral kulukate kohtumenetluste

vältimiseks tuleks seda õigust laiendada mis tahes mootorsõidukiõnnetuses

kannatanutele.

(22) Mootorsõidukiõnnetuses kannatanute kaitse parandamiseks tuleks direktiivis 2000/26/EÜ

ettenähtud “põhjendatud pakkumise” menetlust laiendada mis tahes tüüpi

mootorsõidukiõnnetustele. Sama menetlust peaks kohaldatama mutatis mutandis, kui

õnnetusega seotud nõuded lahendab direktiivis 72/166/EMÜ sätestatud liikluskindlustuse

rahvuslike büroode süsteem.

(23) Kannatanul hüvitise nõudmise kergendamiseks ei peaks kooskõlas direktiiviga

2000/26/EÜ rajatud teabekeskused piirduma ainult nimetatud direktiiviga hõlmatud

õnnetuste kohta teabe andmisega, vaid peaksid olema võimelised andma samalaadset

teavet mis tahes mootorsõidukiõnnetuste kohta.
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(24) Kuna direktiiv 2000/26/EÜ võeti vastu enne 22. detsembri 2000. aasta nõukogu määruse

nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste tunnustamise ning täitmise kohta tsiviil- ja

kaubandusasjades vastu võtmist 1 , mis asendas mitmete liikmesriikide jaoks 27.

septembri 1968. aasta Brüsseli konventsiooni samade küsimuste kohta, tuleks viidet

sellele konventsioonile nimetatud direktiivis vastavalt kohandada.

(25) Seetõttu tuleks nõukogu direktiive 72/166/EMÜ, 84/5/EMÜ, 88/357/EMÜ ja

90/232/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/26/EÜ vastavalt

muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 72/166/EMÜ muudatused

Direktiivi 72/166/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1) artiklis 1 muudetakse punkti 4 järgmiselt:

(a) esimene taane asendatakse järgmisega:

"– selle riigi territoorium, kus sõiduk on registreeritud, sõltumata sellest, kas

registreerimismärk on alaline või ajutine või”;

                                                
1 EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
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(b) lisatakse järgmine taane:

"– kui sõidukil ei ole registreerimismärki või tal on mitte vastav või enam mitte

vastav registreerimismärk ning sõiduk on sattunud liiklusõnnetusse, siis selle

riigi territoorium, kus õnnetus aset leidis, nõude lahendamise eesmärgil

käesoleva direktiivi artikli 2 lõike 2 esimese taandega või 30. detsembri 1983.

aasta mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustust käsitlevate

liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist käsitleva nõukogu teise direktiivi

84/5/EMÜ artikli 1 lõikega 4 * ettenähtud viisil;

                                      

* EÜT L 8, 11.1.1984, lk 17.";

2) artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Liikmesriigid hoiduvad tsiviilvastutuskindlustuse kontrollimisest sõidukite
puhul, mille põhiasukoht on teise liikmesriigi territooriumil, ning sõidukite puhul, mille
põhiasukoht on kolmanda riigi territooriumil ja mis sisenevad nende territooriumile
teise liikmesriigi territooriumilt. Liikmesriigid võivad siiski läbi viia mittesüstemaatilisi
ja mittediskrimineerivad kontrollimisi, mille eesmärgiks ei ole üksnes kindlustuse
olemasolu kindlaks tegemine.”;
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3) artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

(a) punkti a teises lõigus:

(i) asendatakse esimene lause järgmisega:

"Liikmesriik, kes teeb sellise erandi, võtab vajalikud meetmed tagamaks,
et tema territooriumil ja teise liikmesriigi territooriumil sellistele isikutele
kuuluvate sõidukite tekitatud kahju eest makstakse hüvitist.";

(ii) asendatakse viimane lause järgmisega:

"Kõnealune riik edastab kohustuslikust kindlustusest vabastatud isikute

ning hüvitise maksmise eest vastutavate asutuste või organite loetelu

komisjonile. Komisjon avaldab nimetatud loetelu.";

(b) punktis b asendatakse teine lõik järgmisega:

"Sellisel juhul tagab liikmesriik, et käesoleva punkti esimeses lõigus
nimetatud sõidukeid koheldakse samal viisil kui sõidukeid, mille puhul ei
ole artikli 3 lõikes 1 sätestatud kindlustuskohustus täidetud. Selle
liikmesriigi hüvitusorgan, kus õnnetus aset leidis, esitab seejärel nõude
direktiivi 84/5/EMÜ artikli 1 lõikes 4 ettenähtud garantiifondi vastu
liikmesriigis, kus on sõiduki põhiasukoht.
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Viie aasta möödumisel kuupäevast, millal jõustub Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiiv 2004/ /EÜ/ + , millega muudetakse nõukogu direktiive
72/166/EMÜ, 84/5/EMÜ, 88/357/EMÜ ja 90/232/EMÜ ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/26/EÜ mootorsõidukite kasutamise
tsiviilvastutuskindlustuse kohta *, esitavad liikmesriigid komisjonile aruande
käesoleva punkti tegeliku rakendamise kohta. Komisjon esitab pärast
nimetatud aruannetega tutvumist vajadusel ettepanekud käesoleva erandi
asendamiseks või tühistamiseks.

                                    
* ELT L, lk .";

4) artiklis 6 ja artikli 7 lõikes 1 jäetakse välja sõnad “või liikmesriigi väljaspool Euroopat

asuval territooriumil”.

Artikkel 2

Direktiivi 84/5/EMÜ muudatused

Direktiivi 84/5/EMÜ artikkel 1 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 1

1. Direktiivi 72/166/EMÜ artikli 3 lõikes 1 nimetatud kindlustus peab kohustuslikus korras
katma nii varakahju kui ka isikukahju.

                                                
+ Lisada käesoleva direktiivi number.
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2. Ilma et see piiraks võimalike liikmesriikides sätestatud suuremate tagatiste kohaldamist,
peab iga liikmesriik nõudma, et kindlustus oleks kohustuslik vähemalt järgmiste summade
puhul:

(a) isikukahju puhul 1 000 000 eurot kannatanu kohta; liikmesriigid võivad selle summa

asemel ette näha 5 000 000-eurose summa ühe nõude kohta olenemata kannatanute arvust;

(b) varakahju puhul 1 000 000 eurot nõude kohta olenemata kannatanute arvust.

Liikmesriikidel on viieaastane üleminekuperiood alates kuupäevast, millal hakatakse rakendama
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/   /EÜ/ + , millega muudetakse nõukogu
direktiive 72/166/EMÜ, 84/5/EMÜ, 88/357/EMÜ ja 90/232/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2000/26/EÜ mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse kohta *,
mille jooksul nad saavad suurendada tagatisi käesolevas lõikes nõutud tasemeteni.

30 kuu jooksul alates direktiivi 2004/   /EÜ + rakendamise kuupäevast suurendavad liikmesriigid
tagatisi vähemalt pooleni käesolevas lõikes ettenähtud tasemetest.

3. Lõikes 2 osutatud summad vaadatakse läbi iga viie aasta järel, et võtta arvesse muutusi
23. oktoobri 1995. aasta ühtlustatud tarbijahinnaindeksit käsitlevas nõukogu määruses nr
2494/95 sätestatud Euroopa tarbijahinnaindeksis (ETHI) **. Esimene läbivaatamine toimub viis
aastat pärast direktiivi 2004/…/EÜ + jõustumist.

                                                
+ Lisada käesoleva direktiivi number.
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Summad kohandatakse automaatselt. Selliseid summasid suurendatakse ETHI protsentuaalse
muutuse võrra vastaval ajavahemikul, see tähendab läbivaatamisele vahetult eelneval viiel aastal,
ning ümardatakse lähima 10 000 euroni.

Komisjon teatab kohandatud summad Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning tagab nende
avaldamise Euroopa Liidu Teatajas.

4. Iga liikmesriik loob organi või annab volitused mõnele organile, kelle ülesandeks on
maksta vähemalt kindlustuskohustuse piires hüvitist varakahju või isikukahju eest, mille on
põhjustanud tundmatuks jäänud sõiduk või sõiduk, mille puhul ei ole lõikes 1 sätestatud
kindlustuskohustus täidetud.

Esimene lõik ei piira liikmesriikide õigust pidada organi makstavat hüvitist subsidiaarseks või
mittesubsidiaarseks ega õigust sätestada nõuete lahendamine organi ja õnnetuse põhjustanud
isiku või isikute ja muude kindlustusandjate või sotsiaalkindlustusorganite vahel, kes peavad
kannatanule seoses sama õnnetusjuhtumiga hüvitist maksma. Liikmesriigid ei või organil siiski
lubada, et hüvitise maksmise tingimus oleks see, kas kannatanu suudab tõendada, et vastutav isik
ei suuda hüvitist maksta või keeldub seda tegemast.

5. Kannatanu võib igal juhul pöörduda otse kõnealuse organi poole, kes on pärast
kannatanult nõutud teabe saamist kohustatud andma talle põhjendatud vastuse võimaliku hüvitise
maksmise kohta.
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Liikmesriigid võivad vabastada kõnealuse organi hüvitise maksmisest, kui tegemist on isikutega,
kes sisenesid kahju tekitanud sõidukisse vabatahtlikult ja organ suudab tõestada, et need isikud
teadsid, et sõiduk oli kindlustamata.

6. Liikmesriigid võivad piirata organi poolt makstavat hüvitist või vabastada ta selle
maksmisest, kui varakahju on tekitanud tundmatuks jäänud sõiduk.

Kui organ on maksnud hüvitist tõsise isikukahju eest samas õnnetuses kannatanule, milles
tundmatuks jäänud sõiduk tekitas varakahju, ei või liikmesriigid siiski vältida varakahju eest
hüvitise maksmist põhjusel, et sõiduk jäi tundmatuks. Sellest olenemata võivad liikmesriigid
nimetatud varakahju puhul ette näha kuni 500 euro suuruse kannatanu omavastutuse.

Tingimused, mille alusel saab isikukahju tõsiseks pidada, määratletakse kooskõlas selle
liikmesriigi õigusaktide või haldussätetega, kus õnnetus aset leidis. Sellega seoses võib
liikmesriik muu hulgas arvesse võtta seda, kas vigastus nõudis haiglaravi.

7. Iga liikmesriik kohaldab organi poolse hüvitise maksmise suhtes oma õigusnorme, ilma
et see piiraks ühtegi teist kannatanule soodsamat tava.

                                     

* ELT L, lk.
** EÜT L 257, 27.10.1995, lk 1. Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja

nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).".
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Artikkel 3

Direktiivi 88/357/EMÜ muudatused

Direktiivi 88/357/EMÜ artikli 12a lõike 4 neljanda lõigu teine lause jäetakse välja.

Artikkel 4
Direktiivi 90/232/EMÜ muudatused

Direktiivi 90/232/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1) artiklis 1 lisatakse esimese ja teise lõike vahele järgmine lõik:

“Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et iga kindlustuspoliisis sisalduv

õigusnorm või lepinguline tingimus, mis jätaks kindlustuskaitse alt välja kaassõitja

põhjendusel, et ta teadis või oleks pidanud teadma, et sõidukijuht oli õnnetuse ajal

alkoholi või mingi muu joovastava aine mõju all, loetakse sellise kaassõitja nõude

suhtes kehtetuks.";

2) lisatakse järgmine artikkel:

"Artikkel 1a

Direktiivi 72/166/EMÜ artikli 3 lõikes 1 osutatud kindlustus katab isiku- ja varakahju,

mis on tekitatud jalakäijatele, jalgratturitele ja muudele mootorita liiklejatele, kellel on

kooskõlas siseriikliku tsiviilõigusega õigus hüvitisele õnnetuse tulemusena, milles

osales mootorsõiduk. Käesoleva artikli kohaldamine ei piira tsiviilvastutust ega hüvitise

suurust.”
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3) artiklis 2 asendatakse esimene taane järgmisega:

"– katavad ühtse kindlustusmakse põhjal ja lepingu kehtivusaja vältel kogu

ühenduse territooriumi, kaasa arvatud mis tahes ajavahemikul, kui sõiduk asub

lepingu kehtivusaja vältel teises liikmesriigis; ja";

4) lisatakse järgmised artiklid:

"Artikkel 4a

1. Erandina direktiivi 88/357/EMÜ * artikli 2 punkti d teisest taandest, kui sõiduk on
imporditud teisest liikmesriigist, käsitletakse riski asukohaliikmesriiki sihtliikmesriigina
kohe pärast sõiduki kättetoimetamise, ostjale kättesaadavaks tegemise või lähetamise
kuupäeva kuni 30 päeva jooksul olenemata sellest, et sõiduk ei ole veel ametlikult
sihtliikmesriigis registreeritud.

2. Juhul kui sõiduk satub liiklusõnnetusse käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud
ajavahemiku jooksul, ja kui ta pole veel kindlustatud, vastutab sihtliikmesriigi direktiivi
84/5/EMÜ artikli 1 lõikes 4 osutatud organ nimetatud direktiivi artiklis 1 käsitletud
hüvitise eest.
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Artikkel 4b

Liikmesriigid tagavad kindlustusvõtjale õiguse igal ajal taotleda kolmandate osapoolte
vastutusnõudeid või nende puudumist käsitlevat aruannet kindlustuslepinguga kaetud
sõiduki või sõidukite kohta vähemalt lepingulisele suhtele eelneva viie aasta jooksul.
Kindlustusselts või organ, mis on liikmesriigi poolt määratud kohustuslikku kindlustust
sõlmima või nimetatud aruandeid koostama, väljastab kindlustusvõtjale sellise aruande
viieteistkümne päeva jooksul pärast taotluse esitamist.

Artikkel 4c

Kindlustusseltsid ei toetu direktiivi 72/166/EMÜ artikli 3 lõikes 1 osutatud kindlustuse
osas kannatanu omavastutusele.

Artikkel 4d

Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 72/166/EMÜ artikli 3 lõikes 1 osutatud
kindlustusega kaetud sõidukite põhjustatud õnnetustes kannatanutel on vahetu
nõudeõigus kindlustusseltsi vastu, kes kindlustab vastutava isiku tsiviilvastutuse.

Artikkel 4e

Liikmesriigid kehtestavad direktiivi 2000/26/EÜ ** artikli 4 lõikes 6 sätestatud korra
vaidluste lahendamiseks, mis tulenevad direktiivi 72/166/EMÜ artikli 3 lõikes 1
osutatud kindlustusega kaetud sõiduki põhjustatud mis tahes õnnetusjuhtumist.
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Õnnetusjuhtumite puhul, millega seotud nõuded lahendab direktiivi 72/166/EMÜ artikli
2 lõikes 2 sätestatud liikluskindlustuse rahvuslike büroode süsteem, kehtestavad
liikmesriigid sama korra, mis on sätestatud direktiivi 2000/26/EÜ artikli 4 lõikes 6.
Käesoleva korra kohaldamisel mõistetakse mis tahes viidet kindlustusseltsile kui viidet
direktiivi 72/166/EMÜ artikli 1 punktis 3 määratletud liikluskindlustuse rahvuslikele
büroodele.

                                              
* 22. juuni 1988. aasta teine nõukogu direktiiv 88/357/EMÜ otsekindlustustegevusega,

välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta,
millega nähakse ette sätted teenuste osutamise vabaduse tegeliku kasutamise
hõlbustamiseks (EÜT L 172, 4.7.1988, lk 1). Direktiivi on viimati muudetud
direktiiviga 2000/26/EÜ (EÜT L 181, 20.7.2000, lk 65).

** 16. mai 2000. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/26/EÜ
mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustust käsitlevate liikmesriikide
õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 181, 20.7.2000, lk 65).";

5) artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"1. Liikmesriigid tagavad, ilma et see piiraks direktiivist 2000/26/EÜ tulenevaid
kohustusi, et kooskõlas direktiivi 2000/26/EÜ artikliga 5 rajatud või heaks kiidetud
teabekeskused annavad nimetatud artiklis täpsustatud teavet direktiivi 72/166/EMÜ artikli
3 lõike 1 kohaselt kindlustatud sõiduki põhjustatud liiklusõnnetuses osalejatele.”.
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Artikkel 5
Direktiivi 2000/26/EÜ muudatused

Direktiivi 2000/26/EÜ muudetakse järgmiselt:

1) artikli 4 lõige 8 asendatakse järgmisega:

"8. Nõuete lahendamise eest vastutava esindaja määramine ei tähenda iseenesest
filiaali avamist 18. juuni 1992. aasta otsekindlustustegevuse, välja arvatud
elukindlustustegevuse alustamise ja jätkamisega seotud õigusnormide kooskõlastamist
käsitleva direktiivi 92/49/EMÜ* artikli 1 punkti b tähenduses, ja nõuete lahendamise eest
vastutavat esindajat ei loeta üksuseks direktiivi 88/357/EMÜ artikli 2 punkti c tähenduses
või

– üksuseks Brüsseli 27. septembri 1968. aasta konventsioonile kohtualluvuse ja
kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades Taani puhul,

– üksuseks 22. detsembri 2000. aasta nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse
ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades ** teiste liikmesriikide
puhul.

                                                
* EÜT L 228, 11.8.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/87/EÜ (ELT L 35, 11.2.2003, lk 1).
** EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta

ühinemisaktiga.";
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2) artikli 5 lõike 1 punkti a alapunkt 2(ii) jäetakse välja.

Artikkel 6
Rakendamine

1. Hiljemalt .... X võtavad liikmesriigid direktiivi järgmiseks vastu kõik vajalikud
õigusnormid. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende
meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile.

Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid võivad vastavalt asutamislepingule säilitada või kehtestada sätteid, mis on
kannatanule soodsamad kui käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud sätted.

3. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas
nende poolt vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

                                                
X [24] kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva.
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Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 8

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

………………, …………………

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel
president eesistuja
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I Sissejuhatus

7. juunil 2002. a esitas komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi vastu

võtmiseks, millega muudetakse mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustust käsitlevaid

nõukogu direktiive 72/166/EMÜ, 84/5/EMÜ, 88/357/EMÜ, 90/232/EMÜ ja direktiivi

2000/26/EÜ.1 Ettepaneku aluseks on EÜ asutamislepingu artikli 47 lõige 2, artikkel 55 ja artikli

95 lõige 1.

Euroopa Parlament avaldas oma arvamuse esimesel lugemisel 22. oktoobril 2003. a.2

Majandus- ja sotsiaalkomitee avaldas oma arvamuse 26. veebruaril 2003.a.3

27. novembril 2003. a jõudis nõukogu poliitilisele kokkuleppele ühise seisukoha vastuvõtmiseks
hilisemas staadiumis vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõikele 2.

26. aprillil 2004. a võttis nõukogu ettepaneku kohta vastu ühise seisukoha, nagu sätestatud
dokumendis 16182/03.

II Eesmärk

Ülalmainitud ettepaneku eesmärk on uuendada mootorsõidukite kindlustust käsitlevaid sätteid, et
tagada võimalikele kannatanutele parem kaitse, arvestada suurenenud piiriülese liikluse ja üksnes
erandlike piirikontrollidega ning luua tõhusam mootorsõidukite kindlustustoodete turg. Selle
saavutamiseks oli vaja kõrvaldada ka mõned puudused olemasolevates õigusaktides.

                                                
1 EÜT C 227 E, 24.9.2002, lk 387.
2 ELTs seni avaldamata.
3 ELT C 95, 23.4.2003, lk 45.
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Kõige olulisemate muudatuste hulka kuuluvad kindlustuskaitse parandamine pikaajalise
eemalviibimise puhul registreerimisriigist, kindlustuskaitse miinimumsummade tõstmine
isikukahju ja varakahju puhul kogu liidus ning mistahes olemasoleva kindlustuskaitse
välistamise kaotamine juhul, kui autojuht oli joobes või kui õnnetuses osales tundmatuks jäänud
sõiduk. Tundmatute sõidukitega toimunud õnnetuste korral, milles oli kannatanuid, tuli leida
tasakaal pettuste riski ja eesmärgi vahel välistada kannatanutele liiga kergekäeline hüvitiste
andmisest keeldumine. Omaette teema oli liikmesriikide erinevad õigussüsteemid, näiteks
võimalus kasutada mõnedel puhkudel kindlustatu omavastutust. Lisaks peaksid sätted, mis
lihtsustavad lühiajalist kindlustuskaitset erinevates jurisdiktsioonides auto ostmise ja
registreerimise puhul ning ka kooskõlastatud sätted nõuete rahuldamise kohta neljanda
liikluskindlustuse direktiivi järgi aitama tuua Euroopa õiguslikku keskkonda veelgi selgust.

III  Dokumendis 16182/03 esitatud ühise seisukoha analüüs1

1. Üldist

Kompromisstekstis, mille suhtes jõuti nõukogus poliitilisele kokkuleppele, säilitatakse komisjoni
ettepaneku peamised eesmärgid. Samas võetakse üle mõned Euroopa Parlamendi muudatused.
Nõukogu muutis komisjoni ettepanekut, järgides Euroopa Parlamendi muudatusi, eriti jättes
kustutamata olemasoleva erandi põllutöömasinate kohta ja asendades ettepandud sätte jalakäijate
ja jalgratturite kindlustuskaitse kohta sättega, mis võtab rohkem arvesse olemasolevat
siseriiklikku õigust (artikli 4 lõige 2). Uuendusena tõi nõukogu sisse artikli 1 lõike 4 uue sätte, et
ära hoida mootorsõidukite kindlustust käsitlevate direktiivide territoriaalse kohaldamisala valet
tõlgendamist. Sarnaselt lihtsustas nõukogu ettepandud sätet, mis käsitleb neljandas
liikluskindlustuse direktiivis ette nähtud nõuete lahendamise menetluse kohaldamist mistahes
mootorsõidukite õnnetuste suhtes ja laiendas neid "rohelise kaardi" nõuete lahendamise
süsteemile (artikli 4 lõige 4, millega lisatakse artikkel 4e direktiivi 90/232/EMÜ).

                                                
1 Märkus: Artiklite numbertähistus viitab parlamendi esimese lugemise tulemusele

(dokument 13585/03) või (tähistatud viitega "praegu:...") nõukogu ühist seisukohta
kajastavale dokumendile (dokument 16182/03).
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Need muudatused olid õigustatud peamiselt tehniliste põhjuste tõttu. Siiski muudeti mõnesid
komisjoni ettepaneku sätteid, et hoida ära võimalikke vastuolusid liikmesriikides juba kehtivate
seadustega.

2. EP muudatused1

Esimesel lugemisel võttis Euroopa Parlament teksti kohta vastu 26 muudatust. Töörühma
koosolekutel vaadati need EP muudatused läbi ja mitmed neist võeti vähemalt põhimõtteliselt
nõukogu teksti üle. Teisi muudatusettepanekuid ei ole nõukogu siiski valmis vastu võtma.

2.1. Järgmised EP muudatused kiideti osaliselt või põhimõtteliselt heaks, kuid lisati
teksti muudetud kujul:

Muudatus 26 ja 11 – uus põhjendus 7a (praegu: 8) ja artikli 1 lõige 3, millega muudetakse

direktiivi 72/166/EMÜ artikli 4 punkti b

(Selgitus põllutöömasinatele kehtiva erandi kohta)

Nõukogu võttis üle nende muudatuste peamise sisu, säilitades olemasoleva erandi
põllutöömasinate kohta. Selle taga olev küsimus kõikide kannatanute kaitse kohta piiriüleses
liikluses lahendati garantiifondi menetluse sisseseadmisega selle asemel, et nõuda erikindlustust
sõiduki registreerimisriigist lahkumise korral. Lisaks võeti teksti kompromissina säte
aruandeperioodi kohta.

                                                
1 Vaata dokumenti 13585/03. Muudatuste projekte 3 ja 13 ei kiidetud heaks, kuna nende sisu

on kaetud muudatusettepanekutega 25 ja 27.
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Muudatused 25 ja 27 – uus põhjendus 8a (praegu: 10) ja artikkel 2, millega muudetakse
direktiivi 84/5/EMÜ artikli 1 lõiget 2
(Kindlustuskaitse miinimumsummad)

Vaatamata õiguspärasele eesmärgile parandada kannatanute kaitset, pidi nõukogu arvesse võtma
liikmesriikide ja liituvate riikide erinevaid olukordi summade kontrollitava tõusu suhtes sobivas
ajavahemikus. Kuigi parlamendi poolt soovitatud summade täielik ülevõtmine polnud võimalik,
arvestavad ühises seisukohas kindlaks määratud summad ja üleminekuperiood muudatuste
peamisi eesmärke.

Muudatus 5 – põhjenduse 20 kustutamine
("Põhjendatud pakkumise" menetlus)

Terve "põhjendatud pakkumise" menetluse põhjenduse kustutamist ei olnud võimalik toetada.
Nõukogu eelistas selle asemel lisaselgitust ja ainult teise lause kustutamist, mis peaks siiski
osaliselt vastama parlamendi huvidele, s.t hoiduda viitamisest nõuete lahendamise eest
vastutavale esindajale (vt ka muudatus 20).

Muudatus 20 – artikli 4 punkt 4, millega lisatakse artikkel 4e direktiivi 90/232/EMÜ
("Nõuete lahendamise eest vastutava esindaja" ja "rohelise kaardi" büroo sätete vaheline
seos)

Nõukogu võttis EP muudatuse põhimõtteliselt üle. Nõuete lahendamise eest vastutava esindaja
rolli täpsustamine ja rohelise kaardi büroo menetluse säilitamine – ka siin kirjeldatud juhtudel –
on hea haldustava ning ei lähe vastuollu ettepaneku ühegi olulise eesmärgiga.
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Muudatuse 7 ja 21 – uus põhjendus 21b (praegu: 24) ja artikli 5 punkt 1, millega
muudetakse direktiivi 2000/26/EÜ
(Vajadusel Brüsseli konventsiooni asendamine määrusega 44/2001 tegevuskoha sätte osas)

Nõukogu võttis need muudatusettepanekud põhiliselt üle. Muutes direktiivi 2000/26/EÜ artiklit
4, tegi nõukogu siiski selgeks, et ainult põhjendusest siin ei piisa.

Muudatus 14 – artikkel 2, millega muudetakse direktiivi 84/5/EMÜ artikli 1 lõike 6
alalõiget 2
(Hüvitise mittemaksmise võimaluse välistamine juhul, kui kannatanu on olnud haiglas)

Nõukogu võttis EP muudatused põhiliselt üle. Kuid selleks, et tagada vajalik paindlikkus
liikmesriikidele, ja artikli eelmises lõikes tehtud muudatuste tõttu kohandas nõukogu ettepandud
muudatuse sõnastust.

Muudatus 15 – artikli 4 lõike 2 kustutamine, millega lisatakse uus artikkel 1a direktiivi
90/232/EMÜ
(Kindlustuskaitse jalakäijatele ja jalgratturitele)

Nõukogu tunnistas, et sätte eesmärk ühtlustada jalakäijate ja jalgratturite ning teiste mitte-
mootorsõidukiga liiklejate kindlustuskaitse võib esitatud tingimustel olla raskesti saavutatav.
Kuid selle asemel, et kustutada terve ettepandud säte – nagu soovitas parlament – eelistas
nõukogu sätet selgitada, osutades olulise tagatisena õigusele saada hüvitist vastavalt
siseriiklikule õigusele. Sellega säilitatakse mitte-mootorsõidukiga liiklejate kaasaarvamise
põhimõte, riskimata piirata selle direktiiviga siseriiklikke otsuseid hüvitise saamise õiguse kohta.
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Muudatus 18 – artikli 4 punkt 4, millega lisatakse artikkel 4b direktiivi 90/232/EMÜ
(Kindlustusvõtjale antav teave)

Nõukogu võttis EP muudatuste põhiideed üle. Asjakohane teave peaks kindlustusvõtjale
nõudmise korral kättesaadav olema mistahes ajahetkel kindlustuslepingu kehtivuse jooksul.
Seeläbi peaks paranema tarbijakaitse ja samal ajal saab vältida tarbetut kirjavahetust. Nõukogu
teksti ja EP muudatuse erinevused on peamiselt toimetuslikku laadi.

2.2. Järgnevad muudatused lükati tagasi ja neid ei võetud nõukogu teksti üle:

Muudatused 1, 6, 9 ja 23 – uued põhjendused 3a ja 21a; artikli 1 punkt 1 (uus) ja uus
artikkel 5a (Haagiste määratlemine ja nende kohta käivate erisätete sissetoomine)

Nõukogu ei nõustunud "haagiste" kohta käivate muudatustega. Kuigi haagistega seotud
õnnetusjuhtumite teema kui selline võiks pälvida edasist arutelu, ei jaga nõukogu seisukohta, et
sadulveokite ja haagiste ühtse registreerimise puudumine on hetkel oluline probleem. Lisaks
läheks sadulveokite ja haagiste numbrimärke käsitlevate siseriiklike sätete kooskõlastamine
kindlustusdirektiivide eesmärgist kaugemale.

Muudatus 2 ja 12 – uus põhjendus 7b ja artikli 2 punkt 1
(Kohtuliku uurimise kulude kaasaarvamine )

Nõukogu ei nõustunud nende EP muudatustega. Nõukogu arvates moodustab kohtukulude kate
vabatahtliku kindlustuse osa ja seda on käsitletud juba konkreetses kindlustusdirektiivis. Lisaks
on kohtukulusid reguleerivad eeskirjad liikmesriigiti väga erinevad ja kohustuslik kindlustuskate
võib tuua negatiivse kõrvalmõjuna kaasa kohtuväliste kokkulepete arvu vähenemise.
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Muudatuse 4 ja 19 – uus põhjendus 19a ja artikli 4 punkt 4, millega lisatakse artikli 4d
punkt 1a (uus) direktiivi 90/232 EMÜ
(Vahetu nõudeõiguse aegumistähtaeg)

Nõukogu ei pidanud otstarbekaks näha ette tähtaegade ühtlustamist, mille jooksul kannatanu
võib esitada kahjunõude. Põhjusteks on liikmesriikide erinevad õigustraditsioonid ja olud ning
asjaolu, et mitte ainult selle ajavahemiku algushetk, vaid ka sätted ajavahemike katkestamise või
peatamise kohta erinevad märgatavalt. Lisaks läheks nende tähtaegade ühtlustamine mitte-
elukindlustuse direktiivide eesmärkidest kaugemale.

Muudatus 8 ja 24 – uus põhjendus 21c ja artikli 5 punkt 2a (uus)
(Õnnetusjuhtumite kohta teavet koguva keskse organi loomine)

Nõukogu ei toetanud ranget kohustust luua  keskne teabeorgan. Nõukogu tunnustab küll
eesmärki varustada kõiki asjassepuutuvaid pooli, eriti kahju kannatanud isikuid, paremini ja
kiiremini teabega, kuid ettepandud säte ei määra tema arvates piisavalt selgelt, kuidas peaksid
liikmesriigid niisugust kohustust täitma ja kas selle direktiivi kontekstis oleks võimalik tuletada
täitmisele pööratavaid õigusi mõne liikmesriigi vastu. Sellise keskuse loomine, mis koguks
politseialast teavet, võib minna samuti mitte-elukindlustuse direktiivide eesmärgist kaugemale.

Muudatus 10 – artikli 1 punkt 2, millega muudetakse direktiivi 72/166/EMÜ artikli 2 lõiget
1
(Kontrollide võimalus)

Ettepandud muudatusega tahetakse vältida võimalust jätta välja sõidukite kindlustuse staatuse
süstemaatilised kontrollid, mis võiksid olla mõnede liikmesriikide seisukohast lähtudes
vajalikud. Siiski eelistas nõukogu järgida täpsemalt komisjoni ettepanekut ning on seisukohal, et
sätte viimane lause arvestab piisavalt kõiki asjassepuutuvaid huve ning jätab liikmesriikide
ametiasutustele mõningal määral tegevusruumi.
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Muudatus 28 – artikkel 2, millega muudetakse direktiivi 84/5/EMÜ artikli 1 lõiget 3
(Summade muutmine)

Nõukogu ei pidanud kasulikuks asendada komisjoni ettepaneku sätet EP muudatuses soovitatud
sättega. Esiteks on komisjoni poolt ettepandud sätte eesmärk summade reeglipärane
ülevaatamine, et ära hoida nende väärtuse vähenemine (nagu on selgitatud ka asjaomases
põhjenduses). Ettepandud muudatus saa asendada seda inflatsiooni kohta käivat sätet. Teiseks
tähendaks ettepandud muudatus, et saadud kogemuste tulevase analüüsi tulemus võiks olla
ennetatav ("suurendatakse").

Muudatus 16 – artikli 4 lõige 3, millega muudetakse direktiivi 90/232/EMÜ artiklit 2
(Kindlustuskaitse ulatus)

Nõukogu ei pidanud otstarbekaks EP muudatust üle võtta. See võib jätta mulje, et asjassepuutuva
sätte kohaldatavuse suhtes kehtivad ajutised või territoriaalsed piirangud, ja seega pärssida
kindlustusvõtjate hõlpsama liikumise eesmärki.

Muudatus 17 – artikli 4 lõige 4, millega lisatakse artikkel 4a direktiivi 90/232/EMÜ
(Riski asukohaliikmesriigi määratlemine)

Nõukogu ei saanud nõustuda EP muudatusega, kuna tuleb selgelt määratleda, millist liikmesriiki
käsitletakse kui riski asukohariiki. Nõukogu eelistas seetõttu jääda komisjoni ettepaneku juurde.

Muudatus 22 – artikkel 5, uus punkt
(Kohustus teha "põhjendatud pakkumine")

Nõukogu lükkas selle muudatuse tagasi õiguslik-tehnilistel põhjustel, mis tulenevad muudatuste
2 ja 12 tagasilükkamisest.
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3. Nõukogu poolt teksti sisse toodud olulised uuendused

Artikli 1 lõige 5, praegu: Artikli 1 lõige 4 – direktiivi 72/166/EMÜ kohaldamisala
selgitamine

Viide liikmesriikide väljaspool Euroopat asuvale territooriumile direktiivi 72/166/EMÜ artiklis 6
ja artikli 7 lõikes 1 kustutati, et selgitada direktiivide kohaldamisala antud hetkel.

Artikli 4 lõige 4, millega lisatakse artikkel 4e direktiivi 90/232/EMÜ
(Rohelise kaardi bürood ja tehniline selgitus)

Nõukogu on järginud osaliselt EP muudatust 20, muutes komisjoni ettepanekut, et asendada
nõuete lahendamise eest vastutava isiku ettepandud roll rohelise kaardi büroo lihtsustatud rolliga.
Seeläbi täpsustati kõnealust sätet ja lühendati seda tunduvalt. Lisaks laiendas nõukogu neljandas
liikluskindlustuse direktiivis sätestatud põhjendatud pakkumise menetluse kohaldamist rohelise
kaardi büroodele. Sellega seoses lisati direktiivi 72/166/EMÜ artikli 1 lõikele 3 viide
selgitamaks, et viiteid "kindlustusseltsidele" võib tõlgendada kirjeldatud juhtudel viidetena
rohelise kaardi büroodele.

4. Kokkuvõte

Nõukogu poolt vastu võetud ühine seisukoht vastab täies ulatuses komisjoni ettepaneku
peamisele eesmärgile.Kuigi mõned sätted võtavad rohkem arvesse siseriiklikke võimalusi, täidab
direktiiv eesmärki lihtsustada rakendussätteid liikluskindlustuse siseturu toimimise
tõhustamiseks, arvestades samal ajal tarbijate ja võimalike kannatanute parema kaitsmise
tagamist.Lisaks sellele oli nõukogu valmis vähemalt osaliselt või sisuliselt heaks kiitma mõned
EP peamistest muudatustest, püüdes vastu tulla parlamendi huvidele ja järgida mitmete oluliste
punktide puhul head õiguslikku tava.
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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.
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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. 


