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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/   /EY,

annettu   ,

moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevien neuvoston

direktiivien 72/166/ETY, 84/5/ETY, 88/357/ETY ja 90/232/ETY sekä Euroopan parlamentin ja

neuvoston direktiivin 2000/26/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 47 artiklan

2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen virkkeen, 55 artiklan sekä 95 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä3,

                                                
1 EYVL C 227 E, 24.9.2002, s. 387.
2 EUVL C 95, 23.4.2003, s. 45.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 22. lokakuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa

lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu…..(ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu…..(ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus (liikennevakuutus)

on erityisen tärkeä Euroopan kansalaisille sekä vakuutuksenottajina että vahingon kärsijöinä.

Se on merkittävä myös vakuutusyrityksille, sillä liikennevakuutukset ovat tärkeä osa yhteisön

vahinkovakuutustoimintaa. Liikennevakuutus vaikuttaa myös henkilöjen ja ajoneuvojen

vapaaseen liikkuvuuteen. Liikennevakuutuksen yhtenäismarkkinoiden vahvistamisen ja

vakiinnuttamisen olisi sen vuoksi oltava yhteisön toiminnan keskeinen tavoite

rahoituspalvelujen alalla.

2) Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja

vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön

lähentämisestä 24 päivänä huhtikuuta 1972 annetulla neuvoston direktiivillä 72/166/ETY1,

moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan

jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 30 päivänä joulukuuta 1983 annetulla toisella

neuvoston direktiivillä 84/5/ETY2, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta

otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 14 päivänä

toukokuuta 1990 annetulla kolmannella neuvoston direktiivillä 90/232/ETY3 ja

moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevien

jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentämisestä 16 päivänä toukokuuta 2000 annetulla

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/26/ETY (neljäs

liikennevakuutusdirektiivi)4 on jo edistetty huomattavasti yhtenäistämistä.

                                                
1 EYVL L 103, 2.5.1972, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä

84/5/ETY (EYVL L 8, 11.1.1984, s. 17).
2 EYVL L 8, 11.1.1984, s. 17, direktiivi sellaisena kuin viimeksi muutettuna direktiivillä

90/232/ETY (EYVL L 129, 19.5.1990. s. 33).
3 EYVL L 129, 19.5.1990, s. 33.
4 EYVL L 181, 20.7.2000, s. 65.
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3) On tarpeen ajantasaistaa ja kehittää yhteisön liikennevakuutusjärjestelmää. Tämä tarve on

vahvistettu vakuutusalan edustajien, kuluttajien ja vahingonkärsijöiden yhdistysten

kuulemisissa.

4) Jotta vältetään direktiivin 72/166/ETY säännösten virheelliset tulkinnat ja helpotetaan

vakuutusturvan hankkimista väliaikaisin rekisterikilvin varustetuille ajoneuvoille, ajoneuvon

pysyvän kotipaikan määritelmän olisi viitattava sen valtion alueeseen, jonka rekisterikilpi

ajoneuvossa on, riippumatta siitä, onko kilpi pysyvä vai väliaikainen.

5) Väärennetyin tai laittomin rekisterikilvin varustettujen ajoneuvojen pysyväksi kotipaikaksi

katsotaan direktiivin 72/166/ETY mukaan alkuperäiset kilvet myöntäneen jäsenvaltion alue.

Tämä sääntö merkitsee usein sitä, että kansallisten vakuutuksenantajien toimistojen on

käsiteltävä sellaisten liikennevahinkojen taloudellisia seurauksia, joilla ei ole mitään yhteyttä

jäsenvaltioon, johon ne ovat sijoittautuneet. Muuttamatta yleisperiaatetta, jonka mukaan

ajoneuvon pysyvä kotipaikka määräytyy rekisterikilpien perusteella, olisi vahvistettava

erityissääntö tilanteisiin, joissa vahingon on aiheuttanut rekisterikilvetön ajoneuvo tai

ajoneuvo, jonka rekisterikilpi ei vastaa tai ei enää vastaa kyseistä ajoneuvoa. Tässä

tapauksessa ja yksinomaan korvausvaatimuksen selvittämistä varten ajoneuvon pysyväksi

kotipaikaksi olisi katsottava sen jäsenvaltion alue, jossa vahinko on tapahtunut.
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6) Direktiivissä 72/166/ETY mainitun pistokoe-käsitteen tulkinnan ja soveltamisen

helpottamiseksi asiaa koskevaa säännöstä olisi selkeytettävä. Liikennevakuutusten

järjestelmällisen tarkastamisen kieltoa olisi sovellettava ajoneuvoihin, joiden pysyvä

kotipaikka on toisen jäsenvaltion alueella, ja ajoneuvoihin, joiden pysyvä kotipaikka on

kolmannen maan alueella ja jotka tulevat toisen jäsenvaltion alueelta. Vakuutusten

tarkastaminen voidaan sallia vain, jos tarkastukset eivät ole järjestelmällisiä tai syrjiviä ja jos

ne toteutetaan osana valvontaa, jonka yksinomaisena tarkoituksena ei ole vakuutusten

tarkastaminen.

7) Direktiivin 72/166/ETY 4 artiklan a kohdassa sallitaan jäsenvaltioiden poiketa yleisestä

vakuuttamisvelvollisuudesta tietyille julkisoikeudellisille tai yksityisoikeudellisille

luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille kuuluvien ajoneuvojen osalta. Niitä tapauksia

varten, joissa kyseiset ajoneuvot ovat aiheuttaneet onnettomuuksia, tällaisen poikkeuksen

tehneen jäsenvaltion on nimettävä viranomainen tai elin vastaamaan korvauksesta toisessa

jäsenvaltiossa aiheutuneissa onnettomuuksissa vahingon kärsineille. Edellä mainittua artiklaa

olisi muutettava sen varmistamiseksi, että korvauksia maksetaan asianmukaisesti sekä

kyseisten ajoneuvojen ulkomailla aiheuttamissa onnettomuuksissa vahingon kärsineille että

myös sen jäsenvaltion alueella, jossa on ajoneuvon pysyvä kotipaikka, tapahtuneissa

onnettomuuksissa vahingon kärsineille, siitä riippumatta, asuvatko vahingon kärsineet

kyseisen jäsenvaltion alueella. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että luettelot

pakollisen vakuutusvelvollisuuden ulkopuolelle jätetyistä henkilöistä ja kyseisten ajoneuvojen

aiheuttamissa onnettomuuksissa vahingon kärsineille maksettavista korvauksista vastaavista

viranomaisista tai elimistä toimitetaan komissiolle julkaistaviksi.
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8) Direktiivin 72/166/ETY 4 artiklan b kohdassa sallitaan jäsenvaltioiden poiketa yleisestä

vakuuttamisvelvollisuudesta tietyntyyppisten ajoneuvojen tai erityistyyppisellä

rekisterikilvellä varustettujen ajoneuvojen osalta. Tällaisessa tapauksessa muut jäsenvaltiot

saavat ajoneuvon tullessa niiden alueelle vaatia voimassa olevaa vihreää korttia tai

rajavakuutussopimusta sen varmistamiseksi, että korvauksia maksetaan ajoneuvojen

mahdollisesti niiden alueella aiheuttamissa onnettomuuksissa vahingon kärsineille. Koska

kuitenkin tarkastukset on lopetettu yhteisön sisärajoilla eikä voida enää varmistaa, että rajaa

ylittävät ajoneuvot ovat vakuutettuja, korvausten maksamista ulkomailla aiheutuneissa

onnettomuuksissa vahingon kärsineille ei voida enää taata. Lisäksi olisi varmistettava, että

asianmukaiset korvaukset maksetaan sekä kyseisten ajoneuvojen ulkomailla aiheuttamissa

onnettomuuksissa vahingon kärsineille että myös siinä jäsenvaltiossa, jossa on ajoneuvon

pysyvä kotipaikka, aiheutuneissa onnettomuuksissa vahingon kärsineille. Tätä varten

jäsenvaltioiden olisi kohdeltava näiden ajoneuvojen aiheuttamissa onnettomuuksissa vahingon

kärsineitä samalla tavalla kuin vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamissa

onnettomuuksissa vahingon kärsineitä. Direktiivissä 84/5/ETY säädetäänkin, että sen

jäsenvaltion korvauselimen, jossa liikennevahinko on tapahtunut, on maksettava korvauksia

vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamissa onnettomuuksissa vahingon kärsineille.

Tapauksissa, joissa korvauksia maksetaan sellaisten ajoneuvojen, joiden osalta poikkeus on

myönnetty, aiheuttamissa onnettomuuksissa vahingon kärsineille, korvauselimen olisi voitava

esittää korvausvaatimus sen jäsenvaltion korvauselimelle, jossa on ajoneuvon pysyvä

kotipaikka. Jos komissio katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi, sen olisi viiden vuoden kuluttua

tämän direktiivin voimaantulopäivästä tehtävä tämän poikkeussäännöksen täytäntöönpanosta

ja soveltamisesta saadun kokemuksen perusteella ehdotuksia sen korvaamiseksi tai

kumoamiseksi. Direktiivin 2000/26/EY vastaava säännös olisi myös kumottava.
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9) Direktiivin 72/166/ETY 6 artiklassa ja 7 artiklan 1 kohdassa olevat viittaukset jäsenvaltioiden

Euroopan ulkopuoliseen alueeseen olisi poistettava liikennevakuutusdirektiivien

soveltamisalan selkeyttämiseksi perustamissopimuksen 299 artiklan mukaiseksi.

10) Jäsenvaltioiden velvollisuus taata vakuutusturva vähintään tiettyjen vähimmäismäärien osalta

on tärkeä seikka vahingon kärsineiden suojan varmistamisessa. Direktiivissä 84/5/ETY

säädetyt vastuun vähimmäismäärät olisi ajanmukaistettava inflaation huomioon ottamiseksi,

mutta myös niiden reaaliarvoa olisi korotettava vahingon kärsineiden suojan parantamiseksi.

Kyseisten vähimmäismäärien käyttöönoton helpottamiseksi olisi vahvistettava tämän

direktiivin täytäntöönpanopäivästä alkava viiden vuoden siirtymäkausi. Jäsenvaltioiden olisi

korotettava vähimmäismääriä vähintään puoleen säädetystä tasosta kolmenkymmenen

kuukauden  kuluessa täytäntöönpanopäivästä.

11) Sen varmistamiseksi, ettei vastuun vähimmäismäärä pienene ajan myötä, säännöksiin olisi

lisättävä lauseke säännöllisistä tarkistuksista, jotka perustuvat yhdenmukaistetuista

kuluttajahintaindekseistä 23 päivänä lokakuuta 1995 annetussa neuvoston asetuksessa

N:o (EY) 2494/951 säädettyyn Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston julkaisemaan

kuluttajahintaindeksiin. On tarpeen laatia tällaista tarkistusta koskevat menettelysäännöt.

                                                
1 EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin

ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).
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12) Direktiivi 84/5/ETY, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat petoksen estämiseksi rajoittaa

korvausten maksamista tai vapauttaa korvauselimen suorittamasta korvausta

omaisuusvahingosta, jonka on aiheuttanut tuntematon ajoneuvo, voi eräissä tapauksissa estää

vahingon kärsineitä saamasta oikeutettua korvausta. Tätä mahdollisuutta rajoittaa korvausta

tai vapauttaa suorittamasta korvausta sen perusteella, että ajoneuvoa ei tunnisteta, ei olisi

sovellettava tapauksissa, joissa elin on maksanut korvauksia vakavista henkilövahingoista

jollekin samassa omaisuusvahinkoja aiheuttaneessa onnettomuudessa vahingon kärsineelle.

Jäsenvaltiot voivat säätää enintään kyseisessä direktiivissä vahvistetun suuruisesta

omavastuusta, joka on omaisuusvahingon kärsijän vastuulla. Edellytykset, joiden perusteella

henkilövahinkojen katsotaan olevan vakavia, olisi määritettävä sen jäsenvaltion kansallisen

lainsäädännön tai hallinnollisten määräysten mukaisesti, jossa onnettomuus tapahtuu. Näitä

edellytyksiä määriteltäessä jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon muun muassa sen, onko

vahinko edellyttänyt sairaalahoitoa.

13) Tällä hetkellä direktiivin 84/5/ETY mukaan jäsenvaltiot voivat määrätä enintään

tietynsuuruisen omavastuun vahingon kärsineille, kun vakuuttamaton ajoneuvo aiheuttaa

omaisuusvahingon. Tämä mahdollisuus perusteetta alentaa vahingon kärsineiden suojaa ja

johtaa syrjintään muissa onnettomuuksissa vahingon kärsineisiin nähden. Tätä mahdollisuutta

ei tulisi siksi enää sallia.

14) Muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten

määräysten yhteensovittamisesta sekä säännöksistä, joilla helpotetaan palvelujen tarjoamisen

vapauden tehokasta käyttämistä, 22 päivänä heinäkuuta 1988 annettua toista neuvoston

direktiiviä 88/357/ETY1 olisi muutettava, jotta vakuutusyritysten sivukonttorit voisivat olla

edustajia liikennevakuutustoiminnassa, kuten ne nykyisin jo ovat muilla vakuutustoiminnan

aloilla.

                                                
1 EYVL L 172, 4.7.1998, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä

2000/26/EY.
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15) Ajoneuvon kaikkien matkustajien sisällyttäminen vakuutusturvan piiriin on nykyisen

lainsäädännön huomattava saavutus. Tämä tavoite vaarantuisi, jos kansallisessa

lainsäädännössä tai jossakin vakuutussopimuksen sisältämässä sopimuslausekkeessa suljetaan

vakuutusturvan ulkopuolelle matkustajat, jotka tiesivät tai joiden olisi pitänyt tietää ajoneuvon

kuljettajan olleen alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena onnettomuuden

sattuessa. Matkustaja ei yleensä pysty arvioimaan asianmukaisesti kuljettajan päihtymyksen

tasoa. Tavoitetta estää kuljettajia ajamasta huumaavien aineiden vaikutuksen alaisina ei

saavuteta alentamalla vahingon kärsineiden matkustajien vakuutusturvaa. Näiden

matkustajien kuuluminen ajoneuvon pakollisen liikennevakuutuksen piiriin ei vaikuta heidän

mahdolliseen sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaiseen vastuuseensa eikä tietyn

onnettomuuden takia maksettavien vahingonkorvausten määrään.

16) Jalankulkijoille, pyöräilijöille sekä muille motorisoimattomille tienkäyttäjille, jotka yleensä

ovat liikenneonnettomuuden heikoimpia osapuolia, aiheutuneiden henkilö- ja

omaisuusvahinkojen olisi kuuluttava onnettomuudessa osallisena olevan ajoneuvon pakollisen

vakuutuksen piiriin, jos he ovat kansallisen siviilioikeuden mukaan oikeutettuja korvaukseen.

Tämä säännös ei vaikuta kansallisen lainsäädännön mukaiseen siviilioikeudelliseen

vastuuseen eikä vahingonkorvausten määrään yksittäisen onnettomuuden osalta.
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17) Jotkin vakuutusyritykset sisällyttävät vakuutussopimuksiin ehtoja, joiden perusteella sopimus

ei ole voimassa, jos ajoneuvo on määrättyä aikaa kauemmin rekisteröintijäsenvaltion

ulkopuolella. Käytäntö on ristiriidassa direktiivissä 90/232/ETY vahvistetun periaatteen

kanssa, jonka mukaan pakollisen liikennevakuutuksen on yhden vakuutusmaksun perusteella

oltava voimassa koko yhteisön alueella. Olisi sen vuoksi täsmennettävä, että vakuutusturvan

on oltava voimassa koko sopimuskauden ajan riippumatta siitä, onko ajoneuvo määrätyn ajan

toisessa jäsenvaltiossa, rajoittamatta jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisia

velvollisuuksia ajoneuvojen rekisteröinnin osalta.

18) Olisi ryhdyttävä toimiin vakuutusturvan saamisen helpottamiseksi toisesta jäsenvaltiosta

maahantuodulle ajoneuvolle, vaikka ajoneuvoa ei ole vielä rekisteröity

määränpääjäsenvaltiossa. Olisi säädettävä tilapäinen poikkeus yleissäännöstä, jolla

määritetään, missä riski sijaitsee. Jäsenvaltioksi, jossa riski sijaitsee, olisi 30 päivän ajan

ajoneuvon toimittamisesta tai lähettämisestä ostajalle tai saattamisesta ostajan saataville

katsottava määränpääjäsenvaltio.

19) Sen, joka haluaa ottaa uuden liikennevakuutuksen toisesta vakuutusyrityksestä, olisi voitava

osoittaa aikaisemman sopimuksensa aikaiset onnettomuus- ja korvausvaatimustiedot.

Vakuutuksenottajalla olisi oltava oikeus pyytää milloin tahansa vähintään viideltä

sopimussuhteen viimeksi kuluneelta vuodelta todistus korvausvaatimuksista, jotka koskevat

kyseisen vakuutussopimuksen kattamaa ajoneuvoa tai kattamia ajoneuvoja, tai siitä, ettei

tällaisia vaatimuksia ole ollut. Vakuutusyhtiön tai elimen, jonka jäsenvaltio on mahdollisesti

nimennyt tarjoamaan pakollisia vakuutuksia tai antamaan kyseisiä todistuksia, olisi

toimitettava tällainen todistus vakuutuksenottajalle 15 päivän kuluessa pyynnöstä.
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20) Moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa vahingon kärsineiden asianmukaisen suojan

varmistamiseksi jäsenvaltioiden ei pitäisi sallia vakuutusyritysten periä omavastuuosuutta

vahingon kärsineeltä.

21) Oikeus vedota vakuutussopimukseen ja vaatia korvausta suoraan vakuutusyritykseltä on

erittäin tärkeä moottoriajoneuvo-onnettomuudessa vahingon kärsineen suojan kannalta.

Direktiivissä 2000/26/EY jo säädetään, että jos onnettomuus on sattunut muussa

jäsenvaltiossa kuin missä vahingon kärsinyt asuu ja on aiheutunut sellaisen ajoneuvon

käytöstä, joka on vakuutettu ja jolla on pysyvä kotipaikka jossakin jäsenvaltiossa, vahingon

kärsineellä on oikeus vaatia korvausta suoraan vahinkovastuussa olevan henkilön

vakuutusyritykseltä. Korvausvaatimusten tehokkaan ja nopean käsittelyn helpottamiseksi ja

kalliiden oikeuskäsittelyjen välttämiseksi tämä oikeus olisi ulotettava koskemaan kaikkia

moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa vahingon kärsineitä.

22) Moottoriajoneuvo-onnettomuudessa vahingon kärsineiden suojan parantamiseksi

direktiivissä 2000/26/EY säädettyä perusteltua korvaustarjousta koskeva menettely olisi

ulotettava koskemaan kaikkia moottoriajoneuvo-onnettomuuksia. Samaa menettelyä olisi

sovellettava tarvittavin muutoksin, jos onnettomuus käsitellään direktiivissä 72/166/ETY

säädetyllä kansallisten vakuutuksenantajien toimistojen järjestelmällä.

23) Jotta vahingon kärsineiden on helpompi hakea korvausta, direktiivin 2000/26/EY mukaisesti

perustettujen tietokeskusten olisi voitava antaa tietoja ei ainoastaan kyseisen direktiivin

soveltamisalaan kuuluvista onnettomuuksista vaan myös samanlaisia tietoja kaikista

moottoriajoneuvo-onnettomuuksista.
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24) Koska direktiivi 2000/26/EY annettiin ennen 27 päivänä syyskuuta 1968 tehdyn, samaa asiaa

koskeneen Brysselin yleissopimuksen joidenkin jäsenvaltioiden osalta korvanneen

tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja

kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY)

N:o 44/20011 antamista, tuon direktiivin viittaukset kyseiseen yleissopimukseen olisi

mukautettava vastaavasti.

25) Näin ollen olisi muutettava vastaavasti neuvoston direktiivejä 72/166/ETY, 84/5/ETY,

88/357/ETY ja 90/232/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2000/26/EY,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 72/166/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 72/166/ETY seuraavasti:

1) Muutetaan 1 artiklan 4 kohta seuraavasti:

a) Korvataan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

"– sen valtion aluetta, jonka rekisterikilpi ajoneuvossa on, riippumatta siitä, onko

kilpi pysyvä vai väliaikainen; tai";

                                                
1 EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003

liittymisasiakirjalla.
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b) Lisätään luetelmakohta seuraavasti:

"– jos liikennevahingossa osallisena olevalla ajoneuvolla ei ole rekisterikilpeä tai

rekisterikilpi ei vastaa tai ei enää vastaa ajoneuvoa, sen valtion aluetta, jossa

liikennevahinko tapahtui, korvausvaatimuksen käsittelemiseksi tämän direktiivin

2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan tai moottoriajoneuvojen

käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevan jäsenvaltioiden

lainsäädännön lähentämisestä 30 päivänä joulukuuta 1983 annetun toisen

neuvoston direktiivin 84/5/ETY* 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti;

_______________

* EYVL L 8, 11.1.1984, s. 17.";

2) Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jäsenvaltioiden on oltava tarkastamatta sellaisten ajoneuvojen liikennevakuutuksia,

joiden pysyvä kotipaikka on jonkin toisen jäsenvaltion alueella, ja sellaisten ajoneuvojen

liikennevakuutuksia, joiden pysyvä kotipaikka on kolmannen maan alueella ja jotka saapuvat

niiden alueelle toisen jäsenvaltion alueelta. Ne voivat kuitenkin muuten kuin

järjestelmällisesti tarkastaa vakuutuksia edellyttäen, että tarkastukset eivät ole syrjiviä ja että

ne toteutetaan osana valvontaa, jonka yksinomaisena tarkoituksena ei ole vakuutusten

tarkastaminen.";
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3) Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a) a kohdan toisessa alakohdassa:

i) Korvataan ensimmäinen virke seuraavasti:

"Tällaisen poikkeuksen tekevän jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että korvausta maksetaan vahingoista tai

vammoista, joita näille henkilöille kuuluvat ajoneuvot ovat aiheuttaneet sen

alueella ja muiden jäsenvaltioiden alueilla.";

ii) Korvataan viimeinen virke seuraavasti:

"Sen on ilmoitettava komissiolle luettelo henkilöistä, jotka ovat vapautettuja

liikennevakuutuksesta, sekä korvauksesta vastaavista viranomaisista tai elimistä.

Komissio julkaisee luettelon.";

b) Korvataan b kohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Siinä tapauksessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän kohdan ensimmäisessä

alakohdassa mainittuja ajoneuvoja kohdellaan samalla tavalla kuin ajoneuvoja, joita ei

ole vakuutettu 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn mukaisesti. Sen jäsenvaltion korvauselin,

jossa liikennevahinko on tapahtunut, voi sen jälkeen esittää korvausvaatimuksen

direktiivin 84/5/ETY 1 artiklan 4 kohdassa säädetylle takuurahastolle siinä

jäsenvaltiossa, jossa on ajoneuvon pysyvä kotipaikka.
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Jäsenvaltioiden on viiden vuoden kuluttua moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän

vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevien neuvoston direktiivien 72/166/ETY,

84/5/ETY, 88/357/ETY ja 90/232/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston

direktiivin 2000/26/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

direktiivin 2004/+/EY* voimaantulosta annettava komissiolle selvitys tämän kohdan

täytäntöönpanosta ja sen soveltamisesta käytännössä. Tarkasteltuaan näitä selvityksiä

komissio esittää tarvittaessa ehdotuksia kyseisen poikkeuksen korvaamiseksi tai sen

kumoamiseksi.

_______________

* EUVL L   , s   ";

4) Poistetaan 6 artiklasta ilmaisu "tai jäsenvaltion Euroopan ulkopuolisella alueella" ja 7 artiklan

1 kohdasta ilmaisu "tai jonkin jäsenvaltion Euroopan ulkopuolisella alueella".

2 artikla

Direktiivin 84/5/ETY muuttaminen

Korvataan direktiivin 84/5/ETY 1 artikla seuraavasti:

"1 artikla

1. Direktiivin 72/166/ETY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun liikennevakuutuksen on aina

katettava sekä omaisuusvahingot että henkilövahingot.

                                                
+ Lisää tämän direktiivin numero.
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2. Jäsenvaltioiden on vaadittava, tämän kuitenkaan rajoittamatta niiden oikeutta vahvistaa

korkeampia vastuurajoja, että vakuutuksen on katettava vähintään seuraavat määrät:

a) henkilövahingon ollessa kyseessä 1 000 000 euroa vahingon kärsinyttä kohden; jäsenvaltiot

voivat kyseisen määrän sijasta säätää 5 000 000 euron vähimmäismäärästä vahinkotapausta

kohden riippumatta vahingon kärsineiden lukumäärästä,

b) omaisuusvahingon ollessa kyseessä 1 000 000 euroa vahinkotapausta kohden riippumatta

vahingon kärsineiden lukumäärästä.

Jäsenvaltioiden on viiden vuoden kuluessa moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta

otettavaa vakuutusta koskevien neuvoston direktiivien 72/166/ETY, 84/5/ETY, 88/357/ETY ja

90/232/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/26/EY muuttamisesta

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/+/EY* täytäntöönpanopäivästä

nostettava vastuumäärät tässä kohdassa edellytetyille tasoille.

Jäsenvaltioiden on 30 kuukauden kuluessa direktiivin 2004/+/EY täytäntöönpanopäivästä

korotettava vastuumääriä vähintään puoleen tässä kohdassa säädetyistä tasoista.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut määrät on tarkistettava joka viides vuosi yhdenmukaistetuista

kuluttajahintaindekseistä 23 päivänä lokakuuta 1995 annetussa neuvoston asetuksessa (EY)

N:o 2494/95** säädetyn Euroopan kuluttajahintaindeksin muutosten huomioon ottamiseksi.

Ensimmäinen tarkistus on tehtävä viiden vuoden kuluttua direktiivin 2004/+/EY

voimaantulopäivästä.

                                                
+ Lisää tämän direktiivin numero.
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Määrät mukautetaan ilman eri toimenpidettä. Määriä korotetaan Euroopan kuluttajahintaindeksissä

kyseisenä aikana, eli tarkistusta välittömästi edeltävinä viitenä vuonna, tapahtuneen prosentuaalisen

muutoksen verran, ja arvo pyöristetään ylöspäin täyteen 10 000 euroon.

Komission on ilmoitettava neuvostolle ja Euroopan parlamentille tarkistetut vastuumäärät ja

varmistettava, että ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4. Jokaisen jäsenvaltion on perustettava tai valtuutettava elin suorittamaan korvausta ainakin

vakuuttamisvelvollisuuden vastuurajoihin saakka omaisuusvahingoista tai henkilövahingoista, jotka

on aiheuttanut tuntematon ajoneuvo tai ajoneuvo, jonka osalta ei ole täytetty 1 kohdassa tarkoitettua

vakuuttamisvelvollisuutta.

Ensimmäisessä alakohdassa ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta pitää elimen suorittamaa korvausta

ensisijaisena tai toissijaisena eikä oikeutta järjestää korvausvaatimusten sovittelua kyseisen elimen

ja vahingosta korvausvastuussa olevan henkilön tai olevien henkilöiden ja muiden

vakuutuksenantajien tai sosiaaliturvalaitosten välillä, joilta vaaditaan korvausta vahingon

kärsineelle samasta vahingosta. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saa sallia elimen asettavan korvauksen

maksamisen ehdoksi, että vahingon kärsijän on jollakin tavoin osoitettava vastuussa olevan

henkilön olevan kyvytön maksamaan tai kieltäytyvän maksamasta.

5. Kaikissa tapauksissa vahingon kärsinyt voi kääntyä suoraan elimen puoleen, joka on vahingon

kärsineeltä pyytämänsä tiedot saatuaan velvollinen antamaan tälle perustellun päätöksen

korvauksen suorittamisesta.
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Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vapauttaa elimen maksamasta korvausta sellaisten henkilöiden

vahingoista, jotka ovat vapaaehtoisesti nousseet vahingon tai vamman aiheuttaneeseen ajoneuvoon,

jos elin voi osoittaa näiden tienneen ajoneuvon olevan vakuuttamaton.

6. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa elimen korvauksen suorittamisesta tai rajoittaa korvauksen

maksamista, jos kyseessä on tuntemattoman ajoneuvon aiheuttama omaisuusvahinko.

Jos elin on kuitenkin saman liikennevahingon, jossa tuntematon ajoneuvo aiheutti

omaisuusvahinkoja, uhrille maksanut korvausta merkittävistä henkilövahingoista, jäsenvaltiot eivät

voi vapauttaa elintä korvauksen maksamisesta omaisuusvahingoista sillä perusteella, että ajoneuvo

on tuntematon. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin säätää enintään 500 euron omavastuusta, joka on

omaisuusvahingon kärsijän vastuulla.

Edellytykset, joiden perusteella henkilövahinkojen katsotaan olevan merkittäviä, on määritettävä

sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön tai hallinnollisten määräysten mukaisesti, jossa

liikennevahinko tapahtuu. Tässä yhteydessä jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon muun muassa sen,

onko vahinko edellyttänyt sairaalahoitoa.

7. Jokaisen jäsenvaltion on sovellettava lakejaan, asetuksiaan ja hallinnollisia määräyksiään

elimen suorittamiin korvauksiin, tämän kuitenkaan rajoittamatta muun vahingon kärsineelle

edullisemman käytännön soveltamista.

_______________

* EUVL L   , s
** EYVL L 257, 27.10.1995, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin

ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).".



16182/2/03 REV 2 RR/hmt 18
DG C I    FI

3 artikla

Direktiivin 88/357/ETY muuttaminen

Kumotaan direktiivin 88/357/ETY 12 a artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan toinen virke.

4 artikla

Direktiivin 90/232/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 90/232/ETY seuraavasti:

1) Lisätään 1 artiklaan ensimmäisen ja toisen kohdan väliin kohta seuraavasti:

"Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että mitään

lakisääteistä määräystä tai vakuutuskirjan sisältämää sopimuslauseketta, jolla evätään korvaus

matkustajalta sillä perusteella, että hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että ajoneuvon

kuljettaja oli liikennevahingon aiheutuessa alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen

alaisena, ei sovelleta tällaisen matkustajan korvausvaatimuksiin."

2) Lisätään artikla seuraavasti:

"1 a artikla

Direktiivin 72/166/ETY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen on katettava sellaisille

jalankulkijoille, pyöräilijöille sekä muille motorisoimattomille tienkäyttäjille aiheutuneet

henkilö- ja omaisuusvahingot, jotka sellaisen liikennevahingon seurauksena, jossa

moottoriajoneuvo on osallisena, ovat oikeutettuja korvaukseen kansallisen yksityisoikeuden

mukaisesti. Tämä artikla ei vaikuta siviilioikeudelliseen vastuuseen eikä vahingonkorvauksen

määrään."
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3) Korvataan 2 artiklan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

"– kattavat yhden vakuutusmaksun perusteella ja koko sopimuskauden ajan koko yhteisön

alueen, mukaan lukien ajan, jonka ajoneuvo on sopimuskauden aikana toisessa

jäsenvaltiossa, ja"

4) Lisätään 4 a – 4 e artikla seuraavasti:

"4 a artikla

1. Poiketen siitä, mitä säädetään direktiivin 88/357/ETY* 2 artiklan d alakohdan toisessa

luetelmakohdassa, jos ajoneuvo on maahantuotu toisesta jäsenvaltiosta toiseen, jäsenvaltioksi,

jossa riski sijaitsee, on katsottava ajoneuvon määränpääjäsenvaltio enintään 30 päivän ajan

heti siitä päivämäärästä, kun ajoneuvo on toimitettu tai lähetetty ostajalle tai saatettu ostajan

saataville, vaikka ajoneuvoa ei olisi virallisesti rekisteröity määränpääjäsenvaltiossa.

2. Siinä tapauksessa, että vakuuttamaton ajoneuvo on osallisena liikennevahingossa tämän

artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna aikana, direktiivin 84/5/ETY 1 artiklan 4 kohdassa

tarkoitettu elin ajoneuvon määränpääjäsenvaltiossa on korvausvelvollinen sanotun direktiivin

1 artiklan mukaisesti.
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4 b artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vakuutuksenottajalla on milloin tahansa oikeus pyytää

todistus kolmansien osapuolten korvausvaatimuksista, jotka koskevat kyseisen

vakuutussopimuksen kattamaa ajoneuvoa tai ajoneuvoja, sopimussuhteen vähintään viideltä

edelliseltä vuodelta tai todistus siitä, että korvausvaatimuksia ei ole ollut. Vakuutusyhtiön tai

elimen, jonka jäsenvaltio on mahdollisesti nimennyt tarjoamaan pakollisia vakuutuksia tai

antamaan kyseisiä todistuksia, on toimitettava tällainen todistus vakuutuksenottajalle

15 päivän kuluessa pyynnöstä.

4 c artikla

Vakuutusyhtiöt eivät saa määrätä onnettomuudessa vahingon kärsineelle omavastuuta

direktiivin 72/166/ETY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen osalta.

4 d artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että vahingon kärsineillä on direktiivin 72/166/ETY

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla vakuutetun ajoneuvon aiheuttamissa

liikennevahingoissa oikeus vaatia korvausta suoraan vakuutusyritykseltä, joka on myöntänyt

vahingon aiheuttajalle vastuuvakuutuksen.

4 e artikla

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön direktiivin 2000/26/EY** 4 artiklan 6 kohdassa säädetty

menettely direktiivin 72/166/ETY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti vakuutetun ajoneuvon

aiheuttamiin liikennevahinkoihin liittyvien korvausvaatimusten käsittelemiseksi.
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Jos kyse on onnettomuuksista, jotka voidaan käsitellä direktiivin 72/166/ETY 2 artiklan

2 kohdassa säädetyllä kansallisten vakuutuksenantajain toimistojen järjestelmällä,

jäsenvaltioiden on otettava käyttöön direktiivin 2000/26/EY 4 artiklan 6 kohdan mukainen

menettely. Tämän menettelyn soveltamista varten kaikki viittaukset vakuutusyhtiöön

ymmärretään viittaukseksi direktiivin 72/166/ETY 1 artiklan 3 kohdassa määriteltyihin

kansallisiin vakuutuksenantajien toimistoihin.

_______________

* Toinen neuvoston direktiivi 88/357/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1988, muuta
ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten
määräysten yhteensovittamisesta sekä säännöksistä, joilla helpotetaan palvelujen
tarjoamisen vapauden tehokasta käyttämistä (EYVL L 172, 4.7.1988, s. 1). Direktiivi
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/26/EY (EYVL L 181,
20.7.2000, s. 65).

** Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/26/EY, annettu 16 päivänä
toukokuuta 2000, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa
vakuutusta koskevien jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentämisestä (EYVL L 181,
20.7.2000, s. 65).";

5) Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Rajoittamatta niille direktiivin 2000/26/EY nojalla kuuluvia velvollisuuksia

jäsenvaltioiden on varmistettava, että mainitun direktiivin 5 artiklan mukaisesti perustetut tai

hyväksytyt tietokeskukset antavat kyseisessä artiklassa tarkoitetut tiedot kaikille niille, jotka

ovat osallisina jossakin direktiivin 72/166/ETY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti vakuutetun

ajoneuvon aiheuttamassa liikenneonnettomuudessa.".
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5 artikla

Direktiivin 2000/26/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2000/26/EY seuraavasti:

1) Korvataan 4 artiklan 8 kohta seuraavasti:

"8. Korvausedustajan nimeäminen ei sinänsä merkitse muuta ensivakuutusta kuin

henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten

yhteensovittamisesta 18 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/49/ETY*

1 artiklan b alakohdassa tarkoitetun sivukonttorin avaamista, eikä korvausedustajan myöskään

katsota olevan toisen neuvoston direktiivin 88/357/ETY 2 artiklan c alakohdan mukainen

toimipaikka tai

– tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden

alalla 27 päivänä syyskuuta 1968 tehdyn Brysselin yleissopimuksen mukainen

toimipaikka Tanskan osalta;

– tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta

siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston

asetuksen (EY) N:o 44/2001** mukainen toimipaikka muiden jäsenvaltioiden osalta.

_______________

* EYVL L 228, 11.8.1992. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/87/EY (EUVL L 35,
11.2.2003, s. 1).

** EYVL L 12, 16.1.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna
vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.";
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2) Kumotaan 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan 2 alakohdan ii alakohta.

6 artikla

Täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamiseksi tarvittavat lait, asetukset ja

hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään […]x. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle

viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä

tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan.

Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltiot voivat perustamissopimuksen mukaisesti pitää voimassa tai saattaa voimaan

säännöksiä, jotka ovat edullisempia vahingon kärsineelle kuin tämän direktiivin noudattamisen

edellyttämät säännökset.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa

keskeiset kansalliset säännökset komissiolle.

                                                
x 24 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
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7 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

8 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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I Johdanto

Komissio esitteli 7.6.2002 ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevien neuvoston

direktiivien 72/166/ETY, 84/5/ETY, 88/357/ETY ja 90/232/ETY sekä direktiivin 2000/26/EY

muuttamisesta1. Ehdotus perustui perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohtaan, 55 artiklaan ja

95 artiklan 1 kohtaan.

Euroopan parlamentti antoi ensimmäisen käsittelyn lausuntonsa2 22.10.2003.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa3 26.2.2003.

Neuvosto pääsi 27.11.2003 poliittiseen yhteisymmärrykseen yhteisen kannan vahvistamiseksi

myöhemmin perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Neuvosto hyväksyi 26 päivänä huhtikuuta 2004 ehdotukseen yhteisen kannan sellaisena kuin se on

asiakirjassa 16182/03.

II Tavoite

Edellä mainitun ehdotuksen tavoite on saattaa ajoneuvovakuutuksia koskevat säännökset ajan

tasalle, jotta mahdollisten uhrien suojelua voidaan tehostaa, ottaa huomioon lisääntynyt rajatylittävä

liikenne, jossa käytännössä on rajatarkastuksia vain poikkeustapauksissa, ja luoda entistä

tehokkaammat ajoneuvovakuutustuotteiden markkinat. Tätä varten oli myös välttämätöntä täyttää

joitakin nykyisen lainsäädännön ilmeisiä aukkoja.

                                                
1 EYVL C 227E, 24.9.2002, s. 387.
2 Ei vielä julkaistu unionin virallisessa lehdessä.
3 EUVL C 95, 23.4.2003, s. 45.
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Ehdotuksen tärkeimpiä tekijöitä ovat vakuutusturvan parannukset oleskeltaessa pitkään

rekisteröintimaan ulkopuolella, vakuutusturvan vähimmäismäärien korottaminen henkilö- ja

omaisuusvahinkojen osalta koko unionissa sekä vakuutusturvan ulkopuolelle sulkemisen

mahdollisuuden poistuminen tapauksissa, joissa kuljettaja on ollut alkoholin vaikutuksen alainen tai

joissa onnettomuuden toisena osapuolena ollutta ajoneuvoa ei ole voitu tunnistaa. Viimeksi

mainitussa tapauksessa, kun tunnistamaton ajoneuvo on aiheuttanut onnettomuuden, oli saatava

tasapainoon toisaalta petosten riski ja toisaalta se, ettei uhrien oikeutta korvauksiin liian helposti

voitaisi evätä. Toinen pulmakysymys oli jäsenvaltioiden erilaiset oikeudelliset käsitteet, mitä tulee

esimerkiksi mahdollisuuteen määrätä tietyissä tapauksissa omavastuusta, joka on vakuutetun

vastuulla. Lisäksi säännökset, joilla helpotetaan lyhytaikaisen vakuutusturvan saamista ostettaessa

ja rekisteröitäessä autoa eri lainkäyttöalueilla, sekä yhdenmukaistetut säännökset

korvausvaatimusten käsittelystä neljännen ajoneuvovakuutusdirektiivin mukaisesti auttanevat

edelleen selkiyttämään unionin oikeudellista ympäristöä.

III Asiakirjassa 16182/031 esitetyn yhteisen kannan erittely

1. Yleistä

Sovitteluratkaisu, josta neuvostossa päästiin poliittiseen yhteisymmärrykseen, sisältää komission

ehdotuksen päätavoitteet. Samalla siinä otetaan huomioon joitakin Euroopan parlamentin

tarkistuksia. Neuvosto on muuttanut komission ehdotusta Euroopan parlamentin tarkistusten

hengessä erityisesti siten, että neuvosto päätti olla poistamatta nykyistä poikkeusta

maatalousajoneuvojen osalta ja että se päätti korvata jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden

vakuutusturvaa koskevan säännösehdotuksen säännöksellä, jossa otetaan selkeämmin huomioon

voimassa oleva kansallinen lainsäädäntö (4 art. 2 kohta). Uutena seikkana neuvoston sisällytti

tekstiin uuden säännöksen 1 artiklan 4 kohtaan väärien tulkintojen välttämiseksi

moottoriajoneuvovakuutusdirektiivien alueellisesta soveltamisalasta. Vastaavasti neuvosto myös

yksinkertaisti ehdotettua säännöstä, jonka mukaan neljännen moottoriajoneuvovakuutusdirektiivin

korvausvaatimusten käsittelysäännöksiä aletaan soveltaa kaikentyyppisiin moottoriajoneuvo-

onnettomuuksiin, ja ulotti kyseiset käsittelysäännökset koskemaan vihreän kortin järjestelmää (4 art.

4 kohta, jolla direktiiviin 90/232/ETY lisätään 4 e artikla).

                                                
1 Huomatkaa: artiklojen numeroinnissa viitataan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tuloksiin

(asiak. 13585/03), tai jos niin erikseen mainitaan ("nyt …"), neuvoston yhteisen kannan
sisältävään asiakirjaan (asiak. 16182/03).
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Muutokset olivat perusteltuja etupäässä teknisistä syistä. Joitakin komission ehdotuksen säännöksiä

kuitenkin muutettiin mahdollisten ristiriitojen välttämiseksi jäsenvaltioissa jo sovellettavan lain

kanssa.

2. EP:n tarkistukset

Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä tekstiin 26 tarkistusta.1 EP:n tarkistuksia

analysoitiin työryhmäkokouksissa, ja joukko tarkistuksia sisällytettiin neuvoston tekstiin ainakin

periaatteeltaan. Toisia tarkistuksia neuvosto ei kuitenkaan voinut hyväksyä.

2.1 Seuraavat EP:n tarkistukset on hyväksytty kokonaan tai osittain, mutta ne on

sisällytetty tekstiin eräin muutoksin:

Tarkistukset 26 ja 11: uusi johdanto-osan 7a (nyt 8) kappale ja 1 artiklan 3 kohta, jolla

muutetaan direktiivin 72/166/ETY 4 artiklan b alakohtaa

(Maatalousajoneuvoja koskevan poikkeuksen selkiyttäminen)

Neuvosto sisällytti tekstiin näiden tarkistusten pääsisällön säilyttämällä nykyisen

maatalousajoneuvoja koskevan poikkeuksen. Perimmäinen kysymys, eli kaikenlaisten uhrien

suojelu rajatylittävissä tapauksissa, on kuitenkin ratkaistu vetoamalla takuurahastomenettelyyn sen

sijaan, että vaadittaisiin rekisteröintivaltiosta poistuttaessa eritysvakuutusta. Lisäksi

raportointijaksoja koskeva säännös on sovitteluratkaisuna lisätty tekstiin.

                                                
1 Katso asiak. 13585/03. Ehdotettuja tarkistuksia 3 ja 13 ei kannatettu, sillä ne oli sisällöllisesti

jo katettu tarkistuksissa 25 ja 27.
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Tarkistukset 25 ja 27: Uusi johdanto-osan 8a (nyt 10) kappale ja 2 artikla, jolla muutetaan

direktiivin 84/5/ETY 1 artiklan 2 kohtaa

(vakuutuksen vähimmäisvastuumäärät)

Riippumatta oikeutetusta tavoitteesta tehostaa uhrien suojelua, neuvoston oli otettava huomioon

erilaiset tilanteet jäsenvaltioissa ja liittyvissä maissa, jotta määrien nostaminen olisi hallittavissa

riittävän ajan kuluessa. Vaikka parlamentin ehdottamia määriä ei sellaisenaan ollut mahdollista

ottaa tekstiin, yhteiseen kantaan otetut luvut yhdessä siirtymäkauden kanssa merkitsevät tarkistusten

päätavoitteiden hyväksymistä.

Tarkistus 5: johdanto-osan 20 kappaleen poistaminen

("perusteltua korvaustarjousta" koskeva menettely)

Koko johdanto-osan kappaletta, jossa käsitellään "perusteltua korvaustarjousta" koskevaa

menettelyä, ei katsottu voitavan poistaa. Sen sijaan neuvosto halusi selkiyttää tekstiä ja poistaa vain

toisen virkkeen. Tämän pitäisi kuitenkin riittää parlamentin näkökohtien kattamiseksi osittain, eli

vältetään viittaamasta korvausedustajaan (katso myös tarkistus 20).

Tarkistus 20: 4 artiklan 4 kohta, jolla lisätään direktiiviin 90/232/ETY 4e artikla

("Korvausedustajaa" ja "vihreä kortti" -järjestelmän toimistoja koskevien säännösten

välinen suhde)

Neuvosto on ottanut EP:n tarkistukset suurelta osin huomioon. Korvausedustajan tehtävien

selkiyttäminen ja vihreä kortti -järjestelmään kuuluvien toimistojen menettelyjen säilyttäminen

myös tässä kuvatuissa tapauksissa edistävät hyvää hallintotapaa eivätkä haittaa ehdotuksen minkään

keskeisen tavoitteen saavuttamista.
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Tarkistukset 7 ja 21: Uusi johdanto-osan 21b (nyt 24) kappale ja 5 artiklan 1 kohta, jolla

muutetaan direktiiviä 2000/26/EY

(Korvataan aina tarvittaessa Brysselin yleissopimus asetuksella 44/2001 sijoittautumispaikkaa

koskevan säännöksen osalta.)

Neuvosto on sisällyttänyt tarkistukset sisällöltään yhteiseen kantaan. Muuttamalla direktiivin

2000/26/EY 4 artiklaa neuvosto teki kuitenkin selväksi, ettei pelkkä johdanto-osan kappale olisi

tässä suhteessa riittävä.

Tarkistus 14: 2 artikla, jolla muutetaan direktiivin 84/5/ETY 1 artiklan 6 kohdan 2 alakohtaa

(Poistetaan korvauksen maksamatta jättämismahdollisuus siinä tapauksessa, että uhri on

ollut sairaalahoidossa.)

Neuvosto hyväksyi EP:n tarkistuksen sisällöltään. Jotta jäsenvaltioilla kuitenkin olisi riittävästi

liikkumavaraa sekä artiklan edelliseen kohtaan tehtyjen muutosten johdosta, neuvosto on

mukauttanut ehdotetun tarkistuksen sanamuotoa.

Tarkistus 15: Poistetaan 4 artiklan 2 kohta, jolla direktiiviin 90/232/ETY lisättäisiin uusi

1a artikla (jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden vakuutusturva)

Neuvosto myöntää, että säännöksen tavoitetta, eli jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja muiden ilman

moottoria liikkuvien tienkäyttäjien vakuutusturvaa koskevien säännösten yhdenmukaistamista,

saattaa olla ehdotetulla tavalla vaikea saavuttaa. Neuvosto kuitenkin piti parempana selkiyttää

säännöstä mainitsemalla asianmukaisena suojalausekkeena oikeus korvaukseen kansallisen lain

mukaan, sen sijaan että se olisi poistanut säännöksen kokonaan, kuten parlamentti ehdotti. Näin

ilman moottoria liikkuvien tienkäyttäjien sisällyttämisen periaate säilytettäisiin, eikä silti olisi

vaarana, että korvausoikeutta koskevat kansalliset päätökset saneltaisiin etukäteen tämän direktiivin

välityksellä.
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Tarkistus 18: 4 artiklan 4 kohta, jolla lisätään direktiiviin 90/232/ETY 4b artikla

(vakuutuksenottajalle annettavat tiedot)

Neuvosto on omaksunut parlamentin tarkistuksen pääajatukset. Asiaankuuluvien tietojen olisi

oltava vakuutuksenottajan saatavilla pyynnöstä milloin tahansa vakuutuksen koko voimassaoloajan.

Tällä tehostettaisiin kuluttajansuojaa ja samalla voitaisiin välttää tarpeettomien kirjeiden lähettely.

Neuvoston tekstin ja EP:n tarkistuksen väliset eroavuudet ovat luonteeltaan lähinnä toimituksellisia.

2.2. Seuraavat tarkistukset on hylätty eikä niitä ole sisällytetty neuvoston tekstiin:

Tarkistukset 1, 6, 9 ja 23: Uudet johdanto-osan 3a ja 21a kappaleet, (uusi) 1 artiklan 1 kohta

ja uusi 5a artikla (perävaunun määritelmä ja niihin sovellettavia erityissäännöksiä koskeva

lisäys)

Neuvosto ei voinut hyväksyä perävaunuja koskevia tarkistuksia. Vaikka perävaunujen osallisuutta

onnettomuuksissa saattaisikin olla syytä pohtia tarkemmin, neuvosto ei jaa näkemystä, jonka

mukaan vetävien ajoneuvojen ja perävaunujen yhdenmukaisen rekisteröinnin puute olisi

nykyisellään keskeinen ongelma. Lisäksi vetäjien ja perävaunujen rekisterilaattoja koskevien eri

kansallisten säännösten yhdenmukaistaminen menisi vakuutusdirektiivien tavoitetta pitemmälle.

Tarkistukset 2 ja 12: Uusi johdanto-osan 7b kappale ja 2 artiklan 1 kohta

(vaatimusten esittämisestä aiheutuvien kustannusten sisällyttäminen oikeuskäsittelyissä)

Neuvosto ei voinut hyväksyä EP:n tarkistuksia. Neuvosto katsoo, että oikeudenkäyntikustannusten

kattaminen kuuluu vapaaehtoisen vakuutusturvan piiriin ja sitä käsitellään jo

erityisvakuutusdirektiivissä. Lisäksi oikeudenkäyntikulujärjestelmät vaihtelevat jäsenvaltioissa

suuresti ja pakollisen turvan sisällyttäminen saattaisi kielteisenä sivuvaikutuksena aiheuttaa

tuomioistuinten ulkopuolella tehtävien sovintojen vähenemistä.
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Tarkistukset 4 ja 19: uusi johdanto-osan 19 a kappale ja 4 artiklan 4 kohta, jolla lisätään

direktiiviin 90/232/ETY uusi 4d artiklan 1a kohta

(suoran kanneoikeuden vanhentumisaika)

Neuvosto ei katsonut tarpeelliseksi yhdenmukaistaa ajanjaksoa, jonka kuluessa uhri voi vaatia

korvauksia. Syynä tähän ovat erilaiset oikeudelliset perinteet ja tilanteet jäsenvaltioissa, minkä

lisäksi sekä ajanjakson alkamisajankohtaa että sen keskeyttämistä koskevat säännökset poikkeavat

toisistaan huomattavasti. Lisäksi jaksojen yhdenmukaistaminen menisi muita kuin

henkivakuutuksia koskevien direktiivien tavoitetta pitemmälle.

Tarkistukset 8 ja 24: uusi johdanto-osan 21 c kappale ja uusi 5 artiklan 2a kohta

(keskusviraston perustaminen onnettomuustietojen keräämiseksi)

Neuvosto ei kannattanut tiukkaa velvoitetta perustaa keskustietovirasto. Vaikka tavoite parantaa ja

nopeuttaa kaikkien osapuolten, erityisesti vahingon kärsineiden, tiedonsaantia tunnustetaan,

ehdotetusta säännöksestä ei käy riittävän selkeästi ilmi tapa, jolla jäsenvaltioiden olisi velvoite

täytettävä, eikä myöskään, syntyisikö direktiivistä jäsenvaltiota vastaan täytäntöönpantavissa oleva

oikeus. Lisäksi poliisitietoja keräävän keskuksen perustaminen menisi muita kuin henkivakuutuksia

koskevien direktiivien tavoitetta pitemmälle.

Tarkistus 10: 1 artiklan 2 kohta, jolla muutetaan direktiivin 72/166/ETY 2 artiklan 1 kohtaa

(Tarkastusten mahdollisuus)

Ehdotetulla tarkistuksella halutaan poistaa mahdollisuus estää ajoneuvojen vakuutustilannetta

koskevat järjestelmälliset tarkastukset, jotka joidenkin jäsenvaltioiden mielestä saattaisivat olla

välttämättömiä. Neuvosto pitää kuitenkin parempana noudatella komission ehdotusta ja katsoo, että

säännöksen viimeinen virke takaa riittävän tasapainon kaikkien kyseessä olevien etujen välillä ja

antaa jäsenvaltioiden viranomaisille jonkin verran joustonvaraa.
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Tarkistus 28: 2 artikla, jolla muutetaan direktiivin 84/5/ETY 1 artiklan 3 kohtaa

(Määrien tarkistaminen)

Neuvosto ei nähnyt mitään etua siinä, että komission teksti korvattaisiin EP:n tarkistuksessa

ehdotetulla. Ensinnäkin komission ehdottaman säännöksen tavoite on määrien tarkistaminen

säännöllisin väliajoin, jotta inflaatio ei pääse syömään niitä (kuten johdanto-osan kappaleessakin

selitetään). Ehdotettu tarkistus ei voi korvata tätä inflaatiotarkistusta. Toiseksi ehdotettu tarkistus

merkitsisi tulevan tarkistuksen tekemistä ennalta tyhjäksi ("tarkistetaan ylöspäin").

Tarkistus 16: 4 artiklan 3 kohta, jolla muutetaan direktiivin 90/232/ETY 2 artiklaa

(vakuutusturvan kattavuus)

Neuvosto ei nähnyt EP:n tarkistusta hyödylliseksi. Teksti saattaisi antaa vaikutelman siitä, että

kyseisen säännöksen ajallista tai alueellista soveltamisalaa rajoitetaan ja näin haitata tavoitetta

helpottaa vakuutuksenottajien liikkuvuutta.

Tarkistus 17: 4 artiklan 4 kohta, jolla lisätään direktiiviin 90/232/ETY 4 a artikla

(sen jäsenvaltion määrittely, jossa riski sijaitsee)

Neuvosto ei voinut hyväksyä EP:n tarkistusta, koska tarvitaan selkeä määritelmä siitä, mitä

jäsenvaltiota on pidettävänä valtiona, jossa riski sijaitsee. Neuvosto katsoi näin ollen paremmaksi

pitäytyä komission ehdotuksessa.

Tarkistus 22: 5 artiklan uusi kohta

(velvoite tehdä "perusteltu korvaustarjous")

Neuvosto hylkäsi tarkistuksen oikeusteknisistä syistä sen seurauksena, että tarkistukset 2 ja

12 hylättiin.
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3. Neuvoston tekstiin lisäämiä tärkeitä uudistuksia

1 artiklan 5 kohta (nyt 4 kohta): direktiivin 72/166/ETY soveltamisalan selkiyttäminen

Viittaus jäsenvaltioiden Euroopan ulkopuolisiin alueisiin poistettiin direktiivin 72/166/ETY

6 artiklasta ja 7 artiklan 1 kohdasta direktiivien nykyisen soveltamisalan selkiyttämiseksi.

4 artiklan 4 kohta, jolla direktiiviin 90/232/ETY lisätään 4e artikla

(vihreä kortti -järjestelmän toimistot ja tekninen selkiytys)

Neuvosto seurasi osittain EP:n tarkistusta 20 muuttamalla komission ehdotusta siten, että

korvausedustajien ehdotettu tehtävä korvattiin vihreä kortti -järjestelmän toimiston tehostetulla

asemalla. Samalla kyseistä säännöstä selkiytettiin ja lyhennettiin huomattavasti. Lisäksi neuvosto

ulotti neljännessä moottoriajoneuvovakuutusdirektiivissä säädetyn perusteltua korvaustarjousta

koskevan menettelyn soveltamisen koskemaan vihreä kortti -järjestelmän toimistoja. Tähän liittyen

lisättiin viittaus direktiivin 72/166/ETY 1 artiklan 3 kohtaan, jotta olisi selvää, että viittaukset

"vakuutusyrityksiin" voidaan kuvatuissa tapauksissa tulkita viittauksiksi vihreä kortti -järjestelmän

toimistoihin.

4. Päätelmä

Neuvoston vahvistama yhteinen kanta on täysin komission ehdotuksen päätavoitteen mukainen.

Vaikka joissakin säännöksissä otetaan sitä enemmän huomioon kansalliset vaihtoehdot, direktiivi

täyttää asetetun tavoitteen, joka on hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistaminen entistä

tehokkaammilla moottoriajoneuvovakuutusten sisämarkkinoilla, samalla kun otetaan

täysimääräisesti huomioon tavoiteltu etu eli kuluttajien ja mahdollisten uhrien entistä parempi

suojelu. Neuvosto on lisäksi voinut hyväksyä joitakin keskeisimmistä EP:n tarkistuksista ainakin

osittain tai sisällöllisesti pyrkiessään ottamaan huomioon parlamentin huolenaiheet ja noudattamaan

hyvää lainsäädäntötapaa useissa tärkeissä kohdin.

=====================
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1. Komissio toimitti 7.6.2002 neuvostolle perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohdan,

55 artiklan sekä 95 artiklan 1 kohdan perusteella ehdotuksen edellä mainituksi direktiiviksi.1

2. Euroopan parlamentti antoi perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti lausuntonsa

ensimmäisessä käsittelyssä 22.10.2003.2

3. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 26.2.2003.3

                                                
1 EYVL C 227E, 24.9.2002, s. 387.
2 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä.
3 EUVL C 95, 23.4.2003, s. 45.
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4. Neuvosto (kilpailukyky) pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen ehdotusta koskevasta

yhteisestä kannasta.1

5. Koska lingvistijuristit ovat viimeistelleet yhteisen kannan tekstin, pysyvien edustajien

komiteaa pyydetään

– ehdottamaan neuvostolle, että se vahvistaisi jonkin tulevan istuntonsa A-kohtana

yhteisen kannan sellaisena kuin se on asiakirjassa 16182/03 SURE 29 CODEC 1841

OC 869 sekä hyväksyisi asiakirjassa 16182/03 SURE 29 CODEC 1841 OC 869 ADD 1

esitetyt neuvoston perustelut,

– hyväksymään asiakirjassa 16182/03 SURE 29 CODEC 1841 OC 869 ADD 1 olevan

ehdotuksen neuvoston perusteluiksi.

________________________

                                                
1 Yksi valtuuskunta pitää edelleen voimassa parlamentaarisen varauman.
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2002/0124 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin antamiseksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta 
otettavaa vakuutusta koskevien neuvoston direktiivien 72/166/ETY, 84/5/ETY, 

88/357/ETY ja 90/232/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/26/EY muuttamisesta 

(Viides liikennevakuutusdirektiivi) 

1. TAUSTAA 

– Komissio teki 7 päivänä kesäkuuta 2002 ehdotuksen direktiiviksi 
moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta 
koskevien neuvoston direktiivien 72/166/ETY, 84/5/ETY, 88/357/ETY ja 
90/232/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/26/EY 
muuttamisesta.1 Ehdotus jätettiin neuvostolle ja Euroopan parlamentille 
samana päivänä.  

– Talous- ja sosiaalikomitea antoi 26 ja 27 päivänä helmikuuta 2003 pidetyssä 
täysistunnossaan ehdotuksesta myönteisen lausunnon2, johon sisältyi joitain 
varaumia. 

– Euroopan parlamentti antoi 22 päivänä lokakuuta 2003 pidetyssä 
täysistunnossaan lainsäädäntöpäätöslauselman3, johon sisältyy lausunto 
komission ehdotuksesta. 

– Neuvosto antoi 26 päivänä huhtikuuta 2004 yhteisen kannan4, joka on tämän 
tiedonannon kohteena. 

2. EHDOTUKSEN TAVOITE 

Ehdotuksen tavoitteena on tarkistaa nykyisiä liikennevakuutusdirektiivejä seuraavien 
tavoitteiden saavuttamiseksi: 

(1) ajantasaistetaan ja parannetaan vahingonkärsineiden suojaa 
liikennevahingoissa pakollisen liikennevakuutuksen kautta, 

                                                 
1 KOM(2002) 244 lopullinen–2002/0124(COD), EYVL C 227 E, 24.9.2002, s. 387–392. 
2 EYVL C 95, 23.4.2003, s. 45–47. 
3 A5-0346/03/lopullinen. Esittelijä W. Rothley. 
4 EUVL [...]. 
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(2) korjataan direktiivien puutteet ja selvennetään joitakin säännöksiä 
varmistamalla näin yhdenmukaisempi tulkinta ja soveltaminen 
jäsenvaltioissa, 

(3) ratkaistaan toistuvat ongelmat tehokkaampien liikennevakuutuksen 
yhtenäismarkkinoiden luomiseksi. 

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET 

3.1. Yleiset näkökohdat 

3.1.1. Neuvoston määräenemmistöllä hyväksymässä yhteisessä kannassa säilytetään 
komission ehdotus olennaisilta osiltaan (jäljempänä ’ehdotus’). Siihen sisältyy myös 
joitain parannuksia. Ensiksikin siihen on sisällytetty joko kokonaan tai asiasisällön 
osalta kaikki parlamentin tarkistukset, jotka komissio hyväksyi täysistunnossa. 
Toiseksi siinä vastataan eräisiin parlamentin muissa tarkistuksissa esittämiin 
tärkeisiin huolenaiheisiin ja se sisältää samansuuntaisia ratkaisuja, vaikka ne eivät 
täysin vastaa kyseisiä tarkistuksia. Yhteisessä kannassa käsitellään myös eräitä 
teknisiä kysymyksiä, joita parlamentti ei ottanut esille.  

3.1.2. Yhteiseen kantaan sisällytettyjä tärkeimpiä muutoksia ehdotukseen verrattuna 
tarkastellaan jäljempänä yksityiskohtaisesti. Ne on jaettu kahteen ryhmään: 
parlamentin tarkistusten johdosta tehdyt muutokset ja muut neuvoston esittämät 
muutokset.  

3.2. Yhteiseen kantaan sisältyvät muutokset, jotka on tehty parlamentin 
tarkistusten johdosta  

3.2.1. Yhteisessä kannassa otetaan huomioon täysimääräisesti tai asiasisällön osalta 
parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemät tarkistukset, jotka komissio 
hyväksyi. Nämä tarkistukset ovat seuraavat: 

• Tarkistukset 5 ja 20 (korvausedustajat): Yhteinen kanta (johdanto-osan 
22 kappale ja 4 artikla) heijastaa parlamentin molempien tarkistusten sisältöä. 
Niiden tavoitteena on välttää se, että jos vakuutusyritysten velvollisuus nimittää 
korvausedustaja kuhunkin jäsenvaltioon ulotetaan koskemaan kaikkia 
liikennevahinkoja ehdotuksen mukaisesti, kyseinen velvollisuus saattaa mennä 
päällekkäin nykyisen korvausvahinkoja koskevan vihreän kortin järjestelmän 
kanssa ja vaikeuttaa sen toimintaa.  

• Tarkistukset 7 ja 21 (neljännen liikennevakuutusdirektiivin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 44/2001 välinen johdonmukaisuus): Yhteisessä kannassa, jossa otetaan 
huomioon nämä tarkistukset, muutetaan ehdotuksen 5 artiklaa ja neljännen 
liikennevakuutusdirektiivin 4 artiklan 8 kohtaa. Kyseiseen 4 artiklan 8 kohtaan on 
lisätty maininta 22 päivänä joulukuuta 2000 annetusta neuvoston asetuksesta 
N:o 44/2001 sekä viittaus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden 
tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla 27 päivänä 
syyskuuta 1968 tehtyyn Brysselin yleissopimukseen. Tämä asetus, joka on 
korvannut Brysselin yleissopimuksen kaikkien jäsenvaltioiden (paitsi Tanskan) 
osalta, annettiin neljännen liikennevakuutusdirektiivin jälkeen eikä sitä näin ollen 
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mainittu kyseisessä direktiivissä. Sen vuoksi on viitattava molempiin 
asiakirjoihin, yleissopimukseen ja asetukseen.  

• Tarkistus 14 (tuntemattoman ajoneuvon aiheuttamat henkilövahingot): Yhteisessä 
kannassa (2 artikla) muutetaan ehdotusta ja otetaan huomioon tarkistuksen 
asiasisältö. Yhteisessä kannassa todetaan, että jäsenvaltioiden on määriteltävä 
kansallisessa lainsäädännössään edellytykset, joiden perusteella henkilövahingon 
katsotaan olevan vakava, ja siinä määritetään parlamentin suosituksen mukaisesti, 
että jäsenvaltiot voivat ottaa tässä yhteydessä huomioon sen, onko vahinko 
edellyttänyt sairaalahoitoa.  

• Tarkistus 18 (todistus vahingoista tai vahingottomista vuosista): Tarkistuksen 
tavoitteen mukaisesti yhteisen kannan 4 artiklassa varmistetaan, että 
vakuutusyrityksen on annettava todistus vahingoista tai vahingottomista vuosista 
koska tahansa vakuutuksenottajan sitä pyytäessä. 

3.2.2. Yhteiseen kantaan sisältyy myös muita muutoksia vastauksena parlamentin muissa 
tarkistuksissa esittämiin huolenaiheisiin ja ne ovat näin ollen samansuuntaisia, 
vaikka neuvoston ratkaisu ei ole täysin yhdenmukainen kyseisten tarkistusten kanssa: 

• Tarkistukset 25, 27 ja 28 (vähimmäisvastuumäärät): Yhteisessä kannassa 
(2 artikla) otetaan huomioon suurelta osin parlamentin pyynnöt 
vähimmäisvastuumäärien korottamisesta. Henkilövahinkojen 
vähimmäisvastuumäärä korotetaan parlamentin pyynnön mukaisesti viiteen 
miljoonaan euroon liikennevahinkoa kohden, mutta omaisuusvahinkojen 
vähimmäisvastuumääräksi on määritelty miljoona euroa vahinkoa kohden 
pyydetyn kahden miljoonan euron sijaan. Lisäksi yhteisessä kannassa myönnetään 
jäsenvaltioille mahdollisuus säätää miljoonan euron vähimmäisvastuumäärästä 
vahingonkärsinyttä kohden. Parlamentin pyyntö viiden vuoden siirtymäajasta on 
sisällytetty yhteiseen kantaan. 

• Tarkistukset 11 ja 26 (poikkeus tiettyjen erikoisajoneuvojen 
vakuuttamisvelvollisuudesta): Ensimmäisessä liikennevakuutusdirektiivissä 
annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus soveltaa poikkeusta tietyntyyppisten 
ajoneuvojen vakuuttamisvelvollisuudesta. Ehdotuksen tarkoituksena oli poistaa 
tämä poikkeus, koska jos jokin näistä ajoneuvoista ylittää rajan, Schengenin 
sopimuksen voimaantulon jälkeen ei ole enää mahdollista taata toisten 
jäsenvaltioiden oikeutta vaatia maahan tullessa voimassa olevaa vihreää korttia tai 
rajavakuutussopimusta korvausten maksamiseksi mahdollisille 
vahingonkärsineille direktiivin mukaisesti. Yhteisessä kannassa (1 artiklan 
3 kohdan b alakohta ja 5 artiklan 2 kohta) on kuitenkin säilytetty tämä poikkeus 
parlamentin tarkistusten 11 ja 26 mukaan, mutta siihen on sisällytetty järjestelmä, 
jolla varmistetaan korvausten maksaminen niille, jotka ovat kärsineet vahingon 
tällaisten ajoneuvojen aiheuttamien liikennevahinkojen vuoksi joko 
jäsenvaltiossa, joka on ajoneuvon kotipaikka, tai muussa jäsenvaltiossa. 
Poikkeusta voidaan tarkistaa viiden vuoden jälkeen sen soveltamisesta saadun 
kokemuksen perusteella. Tämän muutoksen ottamiseksi huomioon yhteisessä 
kannassa on poistettu neljännen liikennevakuutusdirektiivin 5 artiklan 1 kohdan 
toisen alakohdan ii alakohta, mutta siinä on säilytetty saman artiklan 
viidennen alakohdan ii alakohta. Lyhyesti todettuna yhteinen kanta noudattaa tältä 
osin parlamentin pyynnön asiasisältöä ja vastaa samalla ehdotuksessa esitettyyn 
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tavoitteeseen tarjota täysimääräinen suoja niille, jotka kärsivät tällaisten 
ajoneuvojen aiheuttaman vahingon. 

3.3. Neuvoston yhteiseen kantaan sisältyvät muut muutokset 

Yhteiseen kantaan on sisällytetty myös seuraavat muutokset, joita parlamentti ei ollut 
pyytänyt: 

• Korvausten maksaminen vahingonkärsineelle liikennevahingossa, jonka on 
aiheuttanut ensimmäisen liikennevakuutusdirektiivin 4 artiklan ensimmäisen 
kohdan a alakohdan mukaisesti vakuuttamisvelvollisuudesta poikkeuksen saanut 
ajoneuvo: Yhteisessä kannassa [1 artiklan 3 kohdan a alakohta] varmistetaan, että 
jäsenvaltion määrittelemät viranomaiset tai laitokset maksavat asianmukaisesti 
korvauksen vahingonkärsineelle liikennevahingossa, jonka on aiheuttanut 
ensimmäisen liikennevakuutusdirektiivin 4 artiklan ensimmäisen kohdan 
a alakohdan mukaisesti vakuuttamisvelvollisuudesta poikkeuksen saanut ajoneuvo 
jäsenvaltiossa, jossa on sen pysyvä kotipaikka. Ensimmäisessä 
liikennevakuutusdirektiivissä taattiin vahingonkärsineille korvaus ainoastaan 
liikennevahingoissa, jotka tällaiset ajoneuvot aiheuttivat ulkomailla, mutta ei 
liikennevahingoissa, jotka aiheutuivat rekisteröintivaltiossa. Yhteisessä kannassa 
säädetään lisäksi, että komissio julkistaa ne ajoneuvoluokat, joita tämä poikkeus 
koskee, samoin kuin vahingonkorvauksista vastaavat viranomaiset tai laitokset. 
Nämä muutokset vahvistavat vahingonkärsineiden suojaa. 

• Liikennevakuutusdirektiivien soveltamisalue: Liikennevakuutusdirektiivien EY:n 
perustamissopimuksen 299 artiklan mukaisen soveltamisalueen selventämiseksi 
yhteisessä kannassa [1 artiklan 4 kohta] on poistettu direktiivin 72/166/ETY 
6 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan viittaukset jäsenvaltion Euroopan ulkopuoliseen 
alueeseen. 

• Jalankulkijat ja pyöräilijät: Yhteisessä kannassa [4 artiklan 2 kohta] ei kokonaan 
noudateta ehdotusta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden suojasta. Tämän 
säännöksen uudessa sanamuodossa painotetaan sitä, että kyseisen ajoneuvon 
pakollisen vakuutuksen on katettava jalankulkijoille, pyöräilijöille ja muille muuta 
kuin moottoriajoneuvoa käyttäville aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot 
siinä määrin kuin ne ovat oikeutettuja korvaukseen siviilioikeudellista vastuuta 
koskevan kansallisen lainsäädännön mukaan. Kyseinen säännös mukailee 
tarkistusluonnosta, jota käsiteltiin parlamentin oikeudellisten ja sisämarkkina-
asioiden valiokunnassa, mutta jota ei otettu lopulliseen päätöslauselmaan. 

4. PÄÄTELMÄT 

Komissio katsoo, että yhteiseen kantaan on sisällytetty komission ehdotuksen 
tärkeimmät perustekijät samoin kuin ne Euroopan parlamentin tarkistukset, jotka 
komissio hyväksyi. Komissio suosittelee Euroopan parlamentille tämän yhteisen 
kannan hyväksymistä. 


