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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/…/EK IRÁNYELVE

(…)

a 72/166/EGK, a 84/5/EGK, a 88/357/EGK és a 90/232/EGK tanácsi irányelv,

valamint a gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2000/26/EK

európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre, és különösen annak 47. cikke (2)

bekezdésére, 55. cikkére és 95. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára1,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére2,

a szerződés 251. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően eljárva3

                                                
1 HL L 227. E, 2002.9.24., 387. o.
2 HL C 95., 2003.4.23., 45. o.
3 Az Európai Parlament 2003. október 22-i véleménye (amelyet a Hivatalos Lapban még nem

hirdettek ki), a Tanács �-i közös álláspontja (amelyet a Hivatalos Lapban még nem hirdettek
ki), és az Európai Parlament �-i álláspontja (amelyet a Hivatalos Lapban még nem hirdettek
ki).
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mivel:

(1) A gépjármű-felelősségbiztosítás (gépjármű-biztosítás) kiemelten fontos az európai polgárok

számára, legyenek akár biztosítási kötvény tulajdonosai vagy baleset sérültjei. A gépjármű-

felelősségbiztosítás a biztosítótársaságok számára szintén nagy jelentőséggel bír, mivel az a

Közösségben a nem életbiztosítások piacának fontos eleme. A gépjármű-biztosítás hatással

van a személyek és járművek szabad mozgására is. Ezért a pénzügyi szolgáltatások terén a

közösségi fellépés egyik kulcsfontosságú célkitűzésének kell lennie a gépjármű-biztosítás

egységes biztosítási piaca megerősítésének és konszolidálásának .

(2) Nagyon jelentős előrelépést ért már el ez irányban a tagállamok gépjármű-

felelősségbiztosításra és a biztosítási kötelezettség ellenőrzésére vonatkozó jogszabályainak

közelítéséről szóló 1972. április 24-i 72/166/EGK tanácsi irányelv4, a tagállamok gépjármű-

felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről szóló második, 1983.

december 30-i 84/5/EGK tanácsi irányelv5, a gépjármű-használattal kapcsolatos polgári jogi

felelősség biztosítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló harmadik,

1990. május 14-i 90/232/EGK tanácsi irányelv6, illetve a gépjármű-felelősségbiztosításra

vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2000. május 16-i európai parlamenti

és tanácsi irányelv7 (negyedik gépjármű-felelősségbiztosítási irányelv).

                                                
4 HL L 103., 1972.5.2., 1. o. A legutóbb a 84/5/EGK irányelvvel módosított irányelv

(HL L 8., 1984.1.11., 17. o.)
5 HL L 8., 1984.1.11., 17. o. A legutóbb a 90/232/EGK irányelvvel módosított irányelv

(HL L 129., 1990.5.19., 33. o.)
6 HL L 129., 1990.5.19., 33. o.
7 HL L 181., 2000.7.20., 65. o.
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(3) A gépjármű-biztosítás közösségi rendszerét korszerűsíteni és tökéletesíteni kell. Ennek

szükségességét az ágazattal, a fogyasztókkal és a sérültek által létrehozott szervezetekkel

folytatott konzultáció is megerősítette.

(4) A 72/166/EGK irányelv rendelkezéseinek esetleges félreértelmezésének elkerülése, valamint

az ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek biztosításának megkönnyítése végett az

a terület, ahol a gépjármű általában megtalálható, annak a tagállamnak a területét jelenti,

amelynek a rendszámtáblája a gépjárművön található, függetlenül attól, hogy ez a

rendszámtábla állandó vagy ideiglenes.

(5) A 72/166/EGK irányelvvel összhangban a hamis, illetve illegális rendszámtáblájú

gépjárműveket általában annak az államnak a területén használják, amely az eredeti

rendszámtáblákat kibocsátotta. Ez a szabály gyakran azt jelenti, hogy a nemzeti

biztosítóirodák kötelesek olyan balesetek gazdasági következményeivel foglalkozni,

amelyeknek semmi közük nincs az adott biztosítóirodák letelepedése szerinti tagállamhoz. A

rendszámtábla azon általános kritériumának megváltoztatása nélkül, hogy meghatározza a

gépjármű általános fellelhetőségét, külön szabályt kell bevezetni arra az esetre, ha a

balesetet rendszámtábla nélküli, vagy az adott gépjárműnek nem, vagy már nem megfelelő

rendszámtáblával ellátott gépjárművel okozzák. Ebben az esetben, és kizárólag a kártérítési

igény rendezése végett, a terület, amelyen a gépjármű általában megtalálható azt a terület

jelenti, ahol a baleset bekövetkezett.
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(6) A 72/166/EGK irányelvben szereplő �véletlenszerű ellenőrzések� kifejezés értelmezésének

és alkalmazásának megkönnyítése érdekében a vonatkozó rendelkezést világossá kell tenni.

A gépjármű-biztosítások rendszeres ellenőrzésének tilalmát alkalmazni kell egy másik

tagállam területén nyilvántartásba vett gépjárműre, csakúgy, mint egy harmadik államban

nyilvántartásba vett gépjárműre, amely egy másik tagállam területéről lép be. Csak a nem

rendszeres és megkülönböztetésmentes ellenőrzések engedélyezettek, amelyek egy nem

kizárólag a biztosítás ellenőrzését célzó ellenőrzés részét képezik.

(7) A 72/166/EGK irányelv 4. cikkének a) pontja lehetővé teszi, hogy egy tagállam eltérjen a

kötelező gépjármű-biztosításra vonatkozó általános kötelezettségtől egyes magánjogi vagy

közjogi természetes vagy jogi személyek tulajdonában lévő járművek esetén. Az ezen

gépjárművek által okozott balesetek esetén a tagállamnak, amely igénybe veszi ezt az

eltérést, a valamely másik tagállamban okozott balesetek sérültjeinek kártérítésére ki kell

jelölnie egy hatóságot vagy szervezetet. Annak érdekében, hogy ne csak az e gépjárművek

által külföldön okozott balesetek sérültjei részesüljenek megfelelő kártérítésben, hanem �

függetlenül attól, hogy a sérültek illetőséggel bírnak-e az adott tagállam területén, vagy sem

� az abban a tagállamban történt balesetek sérültjei is, ahol a gépjárművet nyilvántartják, a

fent említett cikket módosítani kell. A tagállamoknak gondoskodniuk kell továbbá arról,

hogy a kötelező biztosítás alól mentes személyek, valamint az ezen gépjárművek által

okozott balesetek sérültjeinek kártérítéséért felelős hatóságok és szervek jegyzékét

kihirdetés céljából eljuttassák a Bizottsághoz.
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(8) A 72/166/EGK irányelv 4. cikkének b) pontja lehetővé teszi, hogy egy tagállam eltérjen a

kötelező gépjármű-biztosításra vonatkozó általános kötelezettségtől egyes gépjárműtípusok

vagy bizonyos speciális forgalmi rendszámmal ellátott gépjárművek esetében. Ebben az

esetben a többi tagállam előírhatja, hogy a gépjármű � területükre történő � belépésekor

érvényes zöld kártyával vagy határbiztosítási szerződéssel kell rendelkezni, a területükön az

ezen gépjárművek által okozott bármely baleset sérültjei kártérítésének biztosítása céljából.

Ugyanakkor a Közösségen belüli határellenőrzések megszűnése nem teszi lehetővé annak

biztosítását, hogy a határon átkelő gépjárművek biztosítva legyenek, a külföldön okozott

balesetek sérültjeinek kártérítését immár nem lehet garantálni. Ezen felül azt is biztosítani

kell, hogy az ezen gépjárművek által nem csak külföldön, hanem a nyilvántartásuk szerinti

tagállamban okozott balesetek sérültjei is kellő kártérítésben részesüljenek. Ezért a

tagállamoknak ugyanolyan bánásmódban kell részesíteniük az ezen gépjárművek okozta

balesetek sérültjeit, mint a nem biztosított gépjárművek okozta balesetekét.  A 84/5/EGK

irányelv rendelkezéseinek értelmében a nem biztosított gépjárművek okozta balesetek

sérültjeit valóban annak az országnak a kártérítésért felelős szerve részesíti kártérítésben,

ahol a baleset történt. A derogációval rendelkező gépjárművek okozta balesetek sérültjeinek

folyósított kifizetés esetén a kártérítésért felelős szerv kártérítési igénnyel élhet az adott

gépjármű nyilvántartása szerinti tagállam szerve felé. Ennek az irányelvnek a hatályba

lépését követő öt éves időszak elteltével a Bizottság ennek az eltérésnek a végrehajtására és

alkalmazására vonatkozó tapasztalatra tekintettel adott esetben javaslatot nyújt be az eltérés

helyettesítésének, illetve hatályon kívül helyezésének céljával.  A 2000/26/EK irányelv

megfelelő rendelkezését szintén törölni kell.
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(9) A Szerződés 299. cikkének megfelelően a gépjármű-biztosításról szóló irányelvek

alkalmazási körének egyértelművé tétele érdekében a 72/166/EGK irányelv 6. cikkéből és 7.

cikkének (1) bekezdéséből a tagállamok Európán kívüli területeire tett hivatkozást törölni

kell.

(10) A tagállamok biztosítási kötelezettsége � legalább bizonyos minimumösszegek

tekintetében � fontos részét képezi a sérültek védelmének. A 84/5/EGK irányelvben

meghatározott minimumösszegeket nemcsak az infláció követése céljából kell naprakésszé

tenni, hanem az sérültek védelmének javítása érdekében azokat ténylegesen növelni kell. E

minimumösszegek bevezetésének megkönnyítése céljából az irányelv végrehajtásának

időpontjától számított ötéves átmeneti időszakot kell bevezetni. A tagállamoknak a

végrehajtás dátumától számított harminc hónapon belül a szintek legalább 50%-ára kell

emelniük az összegeket.

(11) Annak érdekében, hogy a minimum biztosítási összegek idővel ne veszítsenek értékükből,

rendszeres felülvizsgálati klauzulát kell bevezetni, az Eurostat által közzétett európai

fogyasztói árindexet (EICP) használva referenciaértékként, az 1995. október 23-i, a

harmonizált fogyasztói árindexekről szóló 2494/95/EK tanácsi rendelet8 rendelkezéseinek

megfelelően. Létre kell hozni az erre a felülvizsgálatra érvényes eljárási szabályokat.

                                                
8 HL L 257., 1995.10.27., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel

módosított rendelet (HL L 284, 2003.10.31., 1. o.)
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(12) A 84/5/EGK irányelv, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok a csalás megelőzése

érdekében azonosítatlan gépkocsi okozta anyagi kár esetén csökkentsék vagy kizárják a

kártérítésért felelős szerv általi fizetést, bizonyos esetekben megakadályozhatják a sérültek

jogos kártérítését. A kártérítés csökkentésének, illetve kizárásának a gépjármű

azonosíthatatlanságán alapuló lehetőségét nem lehet alkalmazni, amennyiben a szerv

jelentős személyi sérülésért járó kártérítést fizetett ugyanannak a balesetnek bármely

sérültjének, amelyben az anyagi kár történt. A tagállamok többletet állapíthatnak meg az

említett irányelvben meghatározott határig, melyért az ilyen anyagi kár áldozata lehet

felelős.  A személyi sérülésekre vonatkozó, fontosnak minősülő feltételeket azon tagállam

nemzeti jogszabályainak, illetve közigazgatási rendelkezéseinek kell meghatározni,

amelyben a baleset történt.  Ezen feltételek meghatározásakor a tagállamok figyelembe

vehetik többek között, hogy a sérülés igényelt-e kórházi ellátást.

(13) Jelenleg a 84/5/EGK irányelv lehetőséget nyújt a tagállamoknak arra, hogy egy

meghatározott plafonig többletet engedélyezzenek, amelyért a nem biztosított gépjármű

okozta anyagi kár esetén a sérült lenne felelős. Ez a lehetőség igazságtalanul csökkenti a

sérültek védelmét, és megkülönböztetést eredményez más balesetek sérültjeivel szemben.

Ezért a továbbiakban ez nem engedélyezhető.

(14) A Tanács 1988. június 22-i, az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási

tevékenységekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések

összehangolásáról és a szolgáltatásnyújtás szabadságának tényleges gyakorlását elősegítő

rendelkezések megállapításáról szóló második irányelvét módosítani kell annak érdekében,

hogy a biztosítóintézetek fiókjai gépjármű-biztosítási tevékenységet is képviselhessenek,

mint ahogyan ezt már más, nem gépjármű-biztosítási biztosító szolgáltatások esetében

teszik.

                                                
9 HL L 172., 1988.7.4., 1. o. A legutóbb a 2000/26/EK irányelvvel módosított irányelv.
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(15) A hatályos jogszabályok egyik fő eredménye az, hogy a biztosítást a gépjármű valamennyi

utasára kiterjesztette. Ez a célkitűzés veszélybe kerülne, ha a nemzeti jogszabályok vagy egy

biztosítási szerződés bármely szerződéses záradéka kizárná az utasokat a biztosításból, azért,

mert tudták, vagy tudniuk kellett volna, hogy a gépjármű vezetője alkohol vagy bármely más

kábító hatású anyag befolyása alatt állt a baleset idején. Az utas általában nincs abban a

helyzetben, hogy megfelelően meg tudja ítélni a vezető részegségének szintjét. A gépjármű-

balesetek utas-sérültjei biztosítási fedezetének csökkentésével nem lehet visszatartani a

vezetőket a kábító hatású anyagok befolyása alatti vezetéstől. Ezen utasoknak a gépjármű

kötelező gépjármű-biztosításban foglalt biztosítási fedezete nem befolyásolja sem az

alkalmazandó nemzeti jogszabályok értelmében esetlegesen felmerült felelősséget, sem egy

adott balesetben megítélt kártérítés szintjét.

(16) A balesetekben általában a leggyengébb félnek bizonyulókat: a gyalogosokat, a

kerékpárosokat és a közút többi, nem gépjárművel közlekedő használóját ért személyi

sérülést és a anyagi kárt � amennyiben a nemzeti polgári jognak megfelelően kártérítésre

jogosultak � a balesetben részt vevő gépjármű kötelező biztosításának kell fedeznie. Ez a

rendelkezés a nemzeti jogszabályok értelmében nem befolyásolja a polgári felelősséget,

illetve egy adott balesetben megítélt kártérítés szintjét.
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(17) Néhány biztosítóintézet a biztosítási kötvényhez olyan záradékot csatol, amelynek

értelmében a szerződés megszűnik, amennyiben a gépjármű egy meghatározott időn túl a

nyilvántartó tagállam területén kívül marad.  Ez a gyakorlat ellentétes a 90/232/EGK

irányelvben megállapított elvekkel, amelyek értelmében a kötelező gépjármű-biztosításnak

egy egységes biztosítási díj alapján a Közösség egész területére ki kell terjednie. Ezért � a

tagállamoknak a gépjárművek nyilvántartására vonatkozó nemzeti jogszabályaikban foglalt

kötelezettségek sérelme nélkül � meg kell határozni, hogy a biztosítási fedezet a szerződés

egész időtartamára érvényben marad, függetlenül attól, hogy a gépjármű egy bizonyos ideig

egy másik tagállamban marad-e.

(18) Lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy az egyik tagállamból másik tagállamba

importált gépjárművek biztosítási fedezetét könnyebben meg lehessen szerezni, még ha a

gépjárművet nem is jegyezték be a céltagállamban. A tagállamok számára a kockázat helyét

meghatározó általános szabály alóli átmeneti eltérést kell bevezetni. A gépjárműnek a

vásárló számára történő leszállítását, rendelkezésre bocsátását vagy megküldését követő

harminc napban a céltagállam minősül a kockázat helyének.

(19) Annak a személynek, aki egy másik biztosítónál új gépjármű-biztosítási szerződést kíván

kötni, a régi szerződés értelmében képesnek kell lennie arra, hogy igazolja a régi szerződés

alatti balesetét és kártérítési nyilvántartását. A biztosítási kötvény tulajdonosának joga van

arra, hogy a biztosítási szerződéssel a szerződéses kapcsolat legalább megelőző öt éve alatt

fedezett járművet vagy járműveket érintő kártérítési igényre vagy azok hiányára

vonatkozóan bármikor igazolást kérjen.  A biztosítóintézetnek vagy bármely más szervnek,

amelyet egy tagállam jelölhetett ki arra, hogy kötelező biztosítást kössön vagy ilyen

igazolásokat állítson ki, a kérelmet követő tizenöt napon belül ki kell állítania ezt az

igazolást a biztosítási kötvény tulajdonosának.



16182/2/03 REV 2 kz/EA/mlh 10

DG C I HU

(20) Annak érdekében, hogy a gépjármű-balesetek sérültjeinek kellő védelmet tudjanak

biztosítani, a tagállamok nem engedélyezhetik, hogy a biztosítóintézetek igénybe vegyék a

balesetben sérült féllel szemben az önrészt.

(21) A biztosítási szerződésre való hivatkozás, illetve a biztosítóintézettel szemben közvetlenül

érvényesíthető kártérítési igény joga nagy jelentősséggel bír bármely gépjármű-balesetet

szenvedő áldozat védelme szempontjából.  A 2000/26/EK irányelv az olyan balesetek

sérültjeinek, amelyek nem a károsult fél illetősége szerinti tagállamban történtek, és

amelyeket olyan gépjármű okozott, amely egy tagállamban rendelkezik biztosítással, és

amelyet általában egy tagállamban használnak, közvetlen kereseti jogot biztosít a felelős

személy felelősségbiztosítását nyújtó biztosítóintézetével szemben. A hatékony és gyors

kárrendezés elősegítése, valamint a költséges bírósági eljárás lehetőleges elkerülése

érdekében ezt a jogot bármely gépjármű-baleset sérültjére ki kell terjeszteni.

(22) A gépjármű-balesetet szenvedett sérültek védelmének megerősítése érdekében a

2000/26/EK irányelvben meghatározott �indoklással ellátott ajánlat� eljárást bármely

gépjárműbalesetre ki kell terjeszteni.  Ugyanezt az eljárást értelemszerűen akkor is

alkalmazni kell, amikor a 72/166/EGK irányelv értelmében a balesetet a biztosítók nemzeti

irodáinak rendszere rendezi.

(23) Annak érdekében, hogy a kárvallott fél számára egyszerűbb legyen a kártérítés igénylése, a

2000/26/EK irányelvnek megfelelően felállított információs központoknak nem csak azokról

a balesetekről kell információt nyújtaniuk, amelyekről az irányelv rendelkezik, hanem

képesnek kell lenniük ugyanazt az információt bármely gépjármű-balesettel kapcsolatban

nyújtani.
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(24) Minthogy a 2000/26/EK irányelvet � az ugyanezen témájú, 1968. szeptember 27-i brüsszeli

egyezménynek több tagállamban helyébe lépő � 2000. december 22-i, a polgári és

kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és

végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendeletelfogadása előtt fogadták el, az

irányelvben a brüsszeli egyezményre tett utalást ennek megfelelően ki kell igazítani.

(25) A 72/166/EGK, a 84/5/EGK, a 88/357/EGK és a 90/232/EGK tanácsi irányelv, valamint a

2000/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 72/166/EGK irányelv módosításai

A 72/166/EGK irányelv a következőképpen módosul:

(1) Az 1. cikk 4) pontja a következőképpen módosul:

a) az első francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

�� annak az államnak a területe, amelynek a rendszámtáblájával a gépjárművet

ellátták, függetlenül attól, hogy a rendszámtábla állandó, vagy ideiglenes-e,

vagy;�;

                                                
10 HL L 12., 2001.1.16., 1. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.
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b) a bekezdés a következő francia bekezdéssel egészül ki:

�� amennyiben a járművön nincs rendszámtábla, illetve olyan rendszámtábla van

rajta, mely nem a járműhöz való, illetve már nem a járműhöz való, és a jármű

baleset részese volt, azon tagállam területe, ahol a baleset történt, a kártérítési

igény rendezése céljából, ezen irányelv 2.cikke (2) bekezdésének első francia

bekezdése, illetve a tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó

jogszabályainak közelítéséről szóló 1983. december 30-i 84/5/EGK második

tanácsi irányelv értelmében*;

                                      

* HL L 8., 1984.1.11., 17. o.�;

2) A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő lép:

�(1) A tagállamok tartózkodnak olyan gépjárművek felelősségbiztosításának

ellenőrzésétől, amelyeket egy másik tagállam területén vettek nyilvántartásba, vagy

amelyeket egy harmadik országban vettek nyilvántartásba, és egy másik tagállam

területéről lépnek területükre.  Mindazonáltal, nem rendszerszerűen ellenőrizhetik a

biztosítást, feltéve, hogy ezt nem diszkriminatív módon, és olyan ellenőrzés részeként

teszik, amely nem kizárólag a biztosításra irányul.�
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(3) A 4. cikk a következőképpen módosul:

a) az a) pont második albekezdésében:

i. az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

�Egy tagállam, amely igénybe veszi ezt az eltérést, meghoz minden

szükséges intézkedést, amely biztosítja, hogy az ilyen személyekhez tartozó

gépjárművek által a saját területén, illetve egy másik tagállam területén

okozott bármely kár vagy sérülés után kártérítést fizet.�

ii. az utolsó mondat helyébe a következő szöveg lép:

�Közli a Bizottsággal a kötelező biztosítás alól mentességet élvező

személyek, valamint a kárpótlásért felelős hatóságok és szervek listáját. A

Bizottság közzéteszi a listát.�;

b) A b) pontban a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

�Ebben az esetben a tagállamok biztosítják, hogy az e pont első albekezdésében

említett gépjárművek ugyanolyan bánásmódban részesülnek, mint azok a

gépjárművek, melyek esetében a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott

biztosítási kötelezettségnek nem tettek eleget.  Azon tagállam kárpótlási szerve,

ahol a baleset történt, a 84/5/EGK irányelv 1. cikke (4) bekezdésében

meghatározott garanciaalap terhére benyújtja kártérítési igényét abban a

tagországban, ahol a gépjárművet nyilvántartásba vették.
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A gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 72/166/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és

90/232/EGK tanácsi irányelvet és a 2000/26/EK európai parlamenti és tanácsi

irányelvet módosító 2004/ /EK európai parlamenti és tanácsi irányelv+

hatálybalépésének időpontját követő öt év elteltével* a tagállamok beszámolnak a

Bizottságnak e pont végrehajtásáról és gyakorlati alkalmazásáról.  E beszámolók

vizsgálatát követően a Bizottság � amennyiben helyénvaló � javaslatokat

terjeszt be ezen eltérés helyettesítéséről vagy hatályon kívül helyezéséről.

                                    

* HL L, ..., ..., ... o.�;

4) A 6. cikkben és a 7. cikk (1) bekezdéséből a következő szavakat el kell hagyni: �vagy egy

tagállam Európán kívüli területén�.

2. cikk

A 84/5/EGK irányelv módosításai

A 84/5/EGK irányelv 1. cikke helyébe a következő lép:

�1. cikk

(1) A 72/166/EGK irányelv 3. cikk (1) bekezdésében említett biztosítás kötelezően mind az

anyagi kárt, mind pedig a személyi sérülést fedezi.

                                                
+ Ezen irányelv számát ide kell beilleszteni.
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(2) A tagállamok által nyújtható magasabb biztosítási összegek sérelme nélkül minden tagállam

kötelezővé teszi a biztosítást legalább a következő összegek vonatkozásában:

a) személyi sérülés esetén sérültenként 1.000.000 euró; a tagállamok � ezen összeg helyett �

kárigényenként 5.000.000 eurós minimumösszeget is meghatározhatnak, a sérültek számától

függetlenül.

b) anyagi kár esetén kárigényenként 1.000.000 euró, a sérültek számától függetlenül.

A gépjármű-felelősségbiztosításról szóló* 72/166/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és 90/232/EGK

tanácsi irányelvet és a 2000/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet módosító 2004/ /EK +

európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásának időpontjától számított öt év átmeneti időszak

áll a tagállamok rendelkezésére, amelyen belül a biztosítási összegeket ezen bekezdés által előírt

szintre kell felemelni.

A 2004/ /EK + irányelv végrehajtási időpontjától számított 30 hónapon belül a tagállamok a

biztosítási összegeket az ezen bekezdés által meghatározott szint legalább felére növelik.

(3) A (2) bekezdésben említett összegeket ötévente felül kell vizsgálni, figyelembe veendő az

európai fogyasztói árindex (EICP) változásait, amint azt a harmonizált fogyasztói árindexekről

szóló 1995. október 23-i 2494/95/EK tanácsi rendelet előírja**. Az első felülvizsgálatra a

2004/�/EK irányelv hatálybalépésétől számított öt év múlva kerül sor.+

                                                
+ Ezen irányelv számát ide kell beilleszteni.
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Az összegeket automatikusan ki kell igazítani. Az ilyen összegeket az EICP által a tárgyidőszakra

� azaz a felülvizsgálatot közvetlenül megelőző 5 évre � jelzett százalékos változással kell

növelni, és 10.000 euró többszörösére kell felkerekíteni.

A Bizottság a kiigazított összegekről értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot, és biztosítja

azok kihirdetését az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(4) Valamennyi tagállam létrehoz vagy felhatalmaz egy szervet, amelynek a feladata az, hogy

kártérítést biztosítson, legalább annak a biztosítási kötelezettségnek az erejéig, amely egy

azonosítatlan gépjármű, vagy az (1) bekezdésben meghatározott biztosítási kötelezettségnek eleget

nem tevő gépjármű által okozott anyagi kár vagy személyi sérülés esetén áll fenn.

Az első albekezdés nem érinti a tagállamoknak azt a jogát, amelynek értelmében eldönthetik, hogy

a szerv által biztosított kártérítést kiegészítő vagy nem-kiegészítő jellegűnek tekintik, illetve

amelynek értelmében rendelkezhetnek a kárigények rendezésének megosztásáról a szerv, a

balesetben felelős személy vagy személyek, valamint egyéb olyan biztosítók vagy

társadalombiztosítási szervek között, amelyek ugyanannak a balesetnek a vonatkozásában kötelesek

kártérítést biztosítani a balesetet elszenvedő részére. A tagállamok azonban nem engedhetik meg a

szerv számára, hogy a kártérítés kifizetését attól tegye függővé, hogy a károsult bármely módon

igazolja, hogy a felelős személy nem képes kártérítést fizetni, vagy azt megtagadja.

(5) A balesetet elszenvedő személy bármely eset kapcsán közvetlenül a szervhez fordulhat,

amely a kérésére a balesetet elszenvedő által benyújtott információk alapján köteles indokolással

ellátott választ adni számára bármely kártérítés kifizetése vonatkozásában.
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A tagállamok azonban kizárhatják a kártérítés e szerv általi kifizetését azon személyek

vonatkozásában, akik saját akaratukból szálltak be a gépjárműbe, amely a kárt vagy a sérülést

okozta, amennyiben a szerv bizonyítani tudja, hogy tudomásuk volt arról, hogy a gépjármű nem

volt biztosítva.

(6) A tagállamok korlátozhatják vagy kizárhatják a kártérítés e szerv általi kifizetését minden

olyan esetben, amikor azonosítatlan gépjármű okozott anyagi kárt.

Ha azonban a szerv komoly személyi sérülésért kárpótlást fizetett ugyanazon baleset bármely

sérültjének, melyben azonosítatlan jármű anyagi kárt okozott, a tagállamok nem zárhatják ki az

anyagi kárért fizetendő kártérítést azon az alapon, hogy a jármű azonosítatlan. Mindazonáltal, a

tagállamok maximum 500 eurós önrészt határozhatnak meg, melyért az ilyen anyagi kárt

elszenvedő személy a felelős.

A személyi sérülésekre vonatkozó, fontosnak tekintendő feltételeket azon tagállam jogszabályaival,

illetve közigazgatási rendelkezéseivel összhangban kell meghatározni, amelyben a baleset történt.

E tekintetben a tagállamok figyelembe vehetik többek között, hogy a sérülés igényelt-e kórházi

ellátást.

(7) Minden tagállam a saját törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseit alkalmazza az e

szerv által fizetendő kártérítésre, a balesetet elszenvedő személy számára előnyösebb egyéb

gyakorlat sérelme nélkül.

                                     

* HL L, ..., ..., ... o.

** HL L 257., 1995.10.27., 1. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelettel módosított rendelet (HL L 284, 2003.10.31., 1. o.).�.
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3. cikk

A 88/357/EGK irányelv módosításai

A 88/357/EGK irányelv 12a. cikke (4) bekezdésének negyedik albekezdésében a második mondatot

el kell hagyni.

4. cikk

A 90/232/EGK irányelv módosításai

A 90/232/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1) Az 1. cikkben az első és a második bekezdés közé a következő bekezdést kell beilleszteni:

�A tagállamok megteszik a megfelelő lépéseket annak biztosítására, hogy bármilyen

jogszabályi rendelkezés vagy a biztosítási kötvényben található szerződési feltétel, mely az

ilyen fedezetből azon az alapon zár ki egy utast, hogy tudta vagy tudnia kellett volna, hogy

a vezető alkohol vagy más kábító anyag befolyása alatt állt a baleset idején, semmisnek

tekintendő az ilyen utas kárigénye tekintetében.�;

2) A következő cikket kell beilleszteni:

�1a. cikk

A 72/166/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdésében említett biztosítás kiterjed az olyan

gyalogosokat, kerékpárosokat és a közút többi, nem gépjárművel közlekedő használóját ért

személyi sérülésekre, illetve anyagi kárra, akik egy gépjármű közreműködésével

bekövetkező baleset következményeként a nemzeti polgári jog szerint kártérítésre

jogosultak. Ez a cikk nem érinti sem a polgári felelősséget, sem pedig a kártérítés

összegét.�
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3) a 2. cikkben az első francia bekezdés helyébe a következő lép:

"� fedezetet nyújtsanak egyszeri díjfizetés alapján és a szerződés egész tartama

során, a Közösség teljes területére, beleértve bármely olyan időszakot, amikor a

jármű a szerződés tartama alatt egy másik tagállam területén tartózkodik; és�;

4) a következő cikkeket kell beilleszteni:

�4a. cikk

(1) A 88/357/EGK irányelv 2. cikke (d) bekezdésének második franciabekezdésétől*

eltérve, amikor egy járművet egyik tagállamból egy másikba importálnak, a kockázat helye

szerinti ország tekintendő a céltagállamnak, közvetlenül attól az időponttól fogva, amikor a

járművet leszállították, rendelkezésre bocsátották vagy elküldték a vevőnek, legfeljebb

harminc napig, akkor is, ha hivatalosan a céltagállamban nem jegyezték be a járművet.

(2) Abban az esetben, ha a jármű ezen cikk (1) bekezdésében említett időszak alatt úgy

volt részese balesetnek, hogy közben nem volt biztosítva, a 84/5/EGK irányelv 1. cikke (4)

bekezdésében említett szerv felel a céltagállamban az említett irányelv 1. cikkében

meghatározott kártérítésért.
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4b. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a biztosítási kötvény tulajdonosa a harmadik fél kártérítési

igényeit illetően bármikor igazolást kérhessen, amely a biztosítási szerződéssel a

szerződéses kapcsolat legalább megelőző öt éve alatt fedezett járművet vagy járműveket

érintő kártérítési igényre vagy azok hiányára vonatkozik.  A biztosítóintézetnek vagy

bármely más szervnek, � amelyet egy tagállam jelölhetett ki arra, hogy kötelező

biztosítást kössön vagy ilyen igazolásokat bocsásson ki �, a kérelmet követő tizenöt

napon belül ki kell állítania ezt az igazolást a biztosítási kötvény tulajdonosának.

4c. cikk

A 72/166/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdésében említett biztosítást illetően a

biztosítóintézetek nem veszik igénybe a balesetben sérült féllel szemben az önrészt.

4d cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a 72/166/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdésében említett

biztosítással fedezett jármű által okozott balesetben sérült felek közvetlenül jogosultak

keresetet indítani azon biztosítóintézet ellen, amelyiknél a felelős személynek

felelősségbiztosítása van.

4e. cikk

A tagállamok megalkotják a 2000/26/EK irányelv** 4. cikke (6) bekezdésében

meghatározott eljárást bármilyen olyan balesettel kapcsolatos kárrendezésre, melyet a

72/166/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdésben említett biztosítás által biztosított jármű

okozott.
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Az olyan balesetek esetében, melyeknek a kárrendezését a 72/166/EGK irányelv 2. cikke

(2) bekezdésében meghatározott nemzeti irodák rendszere végezheti, a tagállamok a

2000/26/EK irányelv 4. cikke (6) bekezdésében szereplővel megegyező eljárást állapítanak

meg. Ezen eljárás alkalmazásában a biztosítóintézetre való bármely hivatkozást a

72/166/EGK irányelv 1. cikke 3) pontjában meghatározott Nemzeti Irodára történő

hivatkozásként kell érteni.

                                              

* Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenységre vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról és a szolgáltatási
szabadság hatékony gyakorlásának megkönnyítését célzó rendelkezések
meghatározásáról szóló 1988. június 22-i 88/357/EGK második tanácsi irányelv. A
legutóbb a 2000/26/EK irányelvvel (HL L 181., 2000.7.20., 65. o.) módosított irányelv.

** A tagállamok gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó jogszabályainak közelítéséről
szóló 2000. május 16-i 2000/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 181,
2000.7.20., 65. o.).�;

5) Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő lép:

�(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 2000/26/EK irányelvben rögzített kötelezettségek

sérelme nélkül ezen irányelv 5. cikkének megfelelően létrehozott és jóváhagyott információs

központok e cikkben meghatározott információkkal szolgálnak minden olyan félnek, aki

bármely, olyan jármű által okozott baleset részese, melyet a 72/166/EGK irányelv 3. cikke (1)

bekezdésében említett biztosítással biztosítottak.�.
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5. cikk

A 2000/26/EK irányelv módosításai

A 2000/26/EK irányelv a következőképpen módosul:

1) A 4. cikk (8) bekezdése helyébe a következő lép:

�8. A kárrendezési megbízott kijelölése önmagában nem jelenti az életbiztosítás körén

kívül eső közvetlen biztosítási tevékenységekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási

rendelkezések összehangolásáról szóló 1992. június 18-i 92/49/EGK tanácsi irányelv 1.

cikkének (b) pontjában* meghatározott új fiók megnyitását, és a kárrendezési megbízott nem

tekinthető a 88/357/EGK irányelv 2. cikkének c) pontja szerinti telephelynek, vagy

� �Dánia viszonylatában �, a polgári és kereskedelmi ügyekben irányadó bírósági

joghatóságról és a bírósági határozatok végrehajtásáról szóló, 1968. szeptember 27-i

Brüsszeli Egyezmény szerinti telephelynek,

� a többi tagállam viszonylatában pedig a polgári és kereskedelmi ügyekben a

joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 2000.

december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet szerinti telephelynek.

                                                

* HL L 228., 1992.8.11., 1. o. A legutóbb a 2002/87/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvvel módosított irányelv (HL L 35., 2003.2.11., 1. o.)

** HL L 12., 2001.1.16., 1. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított
rendelet.�;
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(2) Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjából a 2.ii) alpontot el kell hagyni.

6. cikk

Végrehajtás

(1) A tagállamok legkésőbb [�]-ig Xhatályba léptetik az ezen irányelvnek való megfeleléshez

szükséges törvényeket, rendeleteket és közigazgatási rendelkezéseket. A tagállamok erről

haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az

irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni.

A hivatkozás módjáról a tagállamok rendelkeznek.

(2) A Szerződésnek megfelelően a tagállamoknak lehetőségük van olyan rendelkezéseket

fenntartani vagy hatályba léptetni, amelyek a károsult fél számára kedvezőbbek, mint az ezen

irányelv teljesítéséhez szükséges rendelkezések.

(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit,

amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

                                                
X Ezen irányelv hatálybalépési időpontját követő [24] hónapon belül.



16182/2/03 REV 2 kz/BK/mlh 24

DG C I HU

7. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

8. cikk

Címzettek

Ezen irányelv címzettjei a tagállamok.

Kelt ...-ban/-ben,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök
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I. Bevezetés

2002. június 7-én a Bizottság előterjesztett egy, a 72/166/EGK, a 84/5/EGK, a 88/357/EGK és a

90/232/EGK tanácsi irányelveket, valamint a 2000/26/EK irányelvet módosító, gépjármű-

felelősségbiztosításról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatot1. A

javaslatot a Szerződés 47. cikkének (2) bekezdésére, 55. cikkére, valamint 95. cikkének (1)

bekezdésére alapozták.

Az Európai Parlament 2003. október 22-én terjesztette elő véleményét első olvasatban2.

A Gazdasági és Szociális Bizottság 2003. február 26-án nyilvánította ki véleményét3.

2003. november 27-én a Tanács politikai egyezségre jutott egy közös álláspont későbbi

elfogadása céljából, összhangban a Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésével.

2004. április 26-án a Tanács elfogadta a 16182/03 sz. dokumentumban kifejtett javaslatra

vonatkozó közös álláspontját.

II. Cél

A fent említett javaslat célja naprakésszé tenni a gépjármű-biztosításokra vonatkozó meglévő

rendelkezéseket annak érdekében, hogy növekedjen az esetleges károsultak védelme, hogy

tekintetbe legyen véve a gyakorlatilag csupán kivételes határellenőrzések mellett zajló

megnövekedett határokon átlépő forgalom, valamint hogy hatékonyabbá váljon a gépjármű-

biztosítási termékek piaca. Ebből a célból a hatályban lévő jogszabályok néhány nyilvánvaló

hiányosságát is pótolni kellett.

                                                
1 HL C 227. E, 2002.9.24., 387. o.
2 A HL-ben még nem tették közzé.
3 HL C 95., 2003.4.23., 45. o.
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A legfontosabb elemek közé tartozik a nyilvántartásba vétel szerinti országon kívüli hosszabb

idejű tartózkodás esetére vonatkozó biztosítási fedezet tökéletesítése, a személyi sérülésekért és

anyagi károkért fizetett biztosítás minimális összegeinek növelése az egész Unióban, valamint

minden olyan biztosítási fedezetből történő kizárásnak a megszüntetése, amely azon alapul, hogy

a vezető alkohol befolyása alatt állt, illetve hogy a baleset részese azonosítatlan gépjármű volt.

Az azonosítatlan gépjárművek által okozott balesetet elszenvedők esetében egyensúlyba kellett

hozni a csalás kockázatát azzal a célkitűzéssel, hogy ne lehessen túl könnyen kizárni a

károsultaknak fizetendő kártérítést. További kérdést jelentett az egyes tagállamok jogi elveinek

különbözősége, például azon lehetőség tekintetében, hogy bizonyos esetekben magának a

biztosítottnak önrészt kell viselnie. Ezenkívül a gépkocsi vásárlása és különböző

joghatóságokhoz történő bejegyzése esetében a rövid távú biztosítási fedezetet lehetővé tevő

rendelkezéseknek, valamint a negyedik gépjármű-biztosítási irányelvvel összhangban történő

kárrendezést érintő harmonizált rendelkezéseknek elő kell segíteniük az európai jogi környezet

egyértelműbbé válását.

III.  A 16182/03 sz. dokumentumban kifejtett közös álláspont elemzése1

1. Általános

A kompromisszumos szöveg, amelyről politikai egyezség született a Tanácsban, megtartja a

Bizottság javaslatának fő célkitűzéseit. Egyúttal beemeli az Európai Parlament néhány

módosítását is. A Tanács az Európai Parlament módosításainak szellemét követve elsősorban

azáltal módosította a Bizottság javaslatát, hogy nem szüntette meg a mezőgazdasági járművekre

vonatkozó meglévő derogációt, illetve hogy a gyalogosok és kerékpárosok biztosítására

vonatkozó javasolt rendelkezést egy olyan rendelkezéssel helyettesítette, amely egyértelműbben

figyelembe veszi a hatályos nemzeti törvényeket (4. cikk (2) bekezdés). Újításként a Tanács

beillesztett egy új rendelkezést az 1. cikk (4) bekezdésébe a gépjármű-biztosítási irányelvek

területi hatálya bármely esetleges félreértelmezésének elkerülése végett. A Tanács

                                                
1 Megjegyzés: A cikkek számozása a Parlament első olvasata eredményének (13585/03 sz. dokumentum), illetve,
ahol külön jelezve van (�most:...�), ott a Tanács közös álláspontját tartalmazó dokumentumnak (16182/03 sz.
dokumentum) felel meg.
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hasonlóképpen egyszerűsítette a negyedik gépjármű-biztosítási irányelvben megállapított

kárrendezési eljárásoknak mindenfajta gépjárműbalesetre történő alkalmazására vonatkozó

javasolt rendelkezést, és kiterjesztette ezeket az eljárásokat a �zöldkártyás� kárrendezési

rendszerre (a 90/232/EGK irányelvbe a 4e. cikket beillesztő 4. cikk (4) bekezdés).

Ezek a módosítások elsősorban technikai okok miatt voltak indokoltak. Ugyanakkor a bizottsági

javaslat néhány rendelkezését a tagállamokban már alkalmazandó jogszabályokkal való esetleges

összeütközések elkerülése végett lettek módosítva.

2. Az EP módosításai

Az Európai Parlament első olvasatban 26 módosítást fogadott el a szöveghez.1 A

munkacsoportüléseken megvizsgálták ezeket az európai parlamenti módosításokat és közülük

többet � legalább elvben � beillesztettek a Tanács szövegébe. A többi módosítást azonban a

Tanácsnak nem állt módjában elfogadni.

2.1. A következő EP-módosításokat elvben vagy részben elfogadták, de módosításokkal

illesztették be őket a szövegbe:

26. és 11. módosítás � Új, 7a.(most: 8.) preambulumbekezdés és a 72/166/EGK irányelv 4.

cikkének b) pontját módosító 1. cikk (3) bekezdés

(A mezőgazdasági gépjárművekre vonatkozó derogáció pontosítása)

A Tanács beillesztette ezen módosítások lényegi tartalmát, megtartva a mezőgazdasági

gépjárművekre vonatkozó meglévő derogációt. A mögöttes problémát � valamennyi károsult

védelmét a határokon áthaladó forgalom esetében � azonban a garanciaalap-eljárás segítségével

lett megoldva, nem pedig a bejegyzés szerinti ország elhagyásakor szükséges speciális biztosítás

előírásával. Emellett, kompromisszumként, bekerült a szövegbe egy beszámolási időszakra

vonatkozó rendelkezés.

                                                
1 Lásd a 13585/03 sz. dokumentumot. A 3. és 13. módosítástervezetet nem szavazták meg, lényegüket a 25. és 27.
módosítás tartalmazza.
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25. és 27. módosítás � Új, 8a.(most: 10.) preambulumbekezdés és a 84/5/EGK irányelv 1.

cikkének (2) bekezdését módosító 2. cikk

(Biztosítási fedezet minimális összegei)

A károsultak védelme növelésének jogos célja ellenére a Tanácsnak figyelembe kellett vennie a

tagállamok és a csatlakozó országok eltérő helyzetét azt illetően, hogy megfelelő időkeretben

történjen az összegek megvalósítható mértékű emelése. Bár a Parlament által javasolt számok

teljes egészében történő bevezetése nem volt lehetséges, a közös álláspontban rögzített számok

és a megállapított átmeneti időszak magában foglalja a módosítások legfőbb célkitűzéseit.

5. módosítás � A 20. preambulumbekezdés elhagyása

(�Indokolással ellátott ajánlat� eljárása)

Az �indokolással ellátott ajánlatról� szóló teljes preambulumbekezdés elhagyását nem lehetett

támogatni. Ehelyett a Tanács inkább kiegészítő pontosítást és csupán a második mondat

elhagyását látta helyesnek, amely azonban lefedi a Parlament kéréseinek egy részét, nevezetesen

azt, hogy mellőzni kell a kárrendezési megbízottra történő hivatkozást (lásd még a 20.

módosítást).

20. módosítás � A 90/232/EGK irányelvbe a 4e. cikket beillesztő 4. cikk 4. pont

(A �kárrendezési megbízottról� és a �zöldkártyairodákról� szóló rendelkezések közötti

kapcsolat)

A Tanács nagymértékben átvette az EP módosításait. A kárrendezési megbízott szerepének

pontosítása és a zöldkártyairodák rendszerének fenntartása, az itt leírt esetekre is, a jó igazgatási

gyakorlatot szolgálja és nem akadályozza a javaslat egyetlen lényeges célkitűzésének a

megvalósítását sem.
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7. és 21. módosítás � Új, 21b. (most: 24.) preambulumbekezdés és a 2000/26/EK irányelvet

módosító 5. cikk 1. pont

(A Brüsszeli Egyezmény felváltása � adott esetben � a 44/2001 rendelettel, a székhelyre

vonatkozó rendelkezést illetően)

A Tanács integrálta ezen módosítások lényegét. A 2000/26/EK irányelv 4. cikkének

módosításával azonban a Tanács világossá tette, hogy mindössze egyetlen preambulumbekezdés

nem elegendő ebben a vonatkozásban.

14. módosítás � A 84/5/EGK irányelv 1. cikke (6) bekezdésének 2. albekezdését módosító 2.

cikk

(Azon lehetőség kizárása, hogy ne fizessenek kártérítést abban az esetben, ha a károsult

kórházba került)

A Tanács elfogadta az EP módosításának lényegét. Azonban annak érdekében, hogy biztosítsa a

szükséges rugalmasságot a tagállamok számára, illetve az ezen cikk megelőző bekezdésében

véghezvitt változtatások következtében a Tanács kiigazította a javasolt módosítás

megszövegezését.

15. módosítás � A 90/232/EGK irányelvbe az új, 1a. cikket beillesztő 4. cikk (2)

bekezdésének elhagyása

(Biztosítási fedezet a gyalogosok és a kerékpárosok részére)

A Tanács elismerte, hogy a javasolt módon talán túl nehéz megvalósítani azon rendelkezés

célját, amely a gyalogosokat és kerékpárosokat, valamint a többi, nem gépjárművel közlekedő

úthasználót illető biztosítási fedezetre vonatkozó rendelkezések harmonizálására irányul. Ennek

ellenére, ahelyett hogy elhagyta volna a javasolt rendelkezést teljes egészében � ahogy azt a

Parlament javasolta �, a Tanács inkább pontosítani kívánta a rendelkezést azáltal, hogy lényeges

biztosítékként utal a kártérítésre való, nemzeti jogszabályok szerinti jogosultságra. Ezáltal

ezeknek a nem gépjárművel közlekedő úthasználóknak a rendelkezésekbe történő
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belefoglalásának elve érvényesíthető annak kockázata nélkül, hogy ezen irányelv révén

befolyásolják a kártérítésre való jogosultságra vonatkozó nemzeti döntéseket.

18. módosítás � A 90/232/EGK irányelvbe a 4b. cikket beillesztő 4. cikk 4. pont

(A biztosított számára nyújtandó tájékoztatás)

A Tanács átvette az EP módosításának fő gondolatait. A fontos információkat a biztosított

kérésére rendelkezésre kell bocsátani a biztosítási szerződés tartama alatt bármikor. Ezáltal

erősödik a fogyasztóvédelem, és egyúttal elkerülhetők a szükségtelen levélváltások. A Tanács

szövege és az EP módosítása közötti különbségek főként szerkesztési kérdéseket érintenek.

2.2. A következő módosításokat elutasították és így nem foglalták bele a Tanács

szövegébe:

1., 6., 9. és 23. módosítás � Új, 3a. és 21a. preambulumbekezdések; 1. cikk 1. pont (új) és új,

5a. cikk (Utánfutók meghatározása és rájuk vonatkozó speciális rendelkezések bevezetése)

A Tanácsnak nem állt módjában elfogadni az �utánfutókra� vonatkozó módosítást. Bár az

utánfutókat érintő balesetek kérdése további megfontolásra érdemes lehet, a Tanács nem osztja

azt a vélekedést, miszerint a vontatómotorok és utánfutók következetes nyilvántartásba vételének

hiánya jelenleg elsődleges fontosságú probléma. Mi több, a vontatómotorok és utánfutók

rendszámtábláira vonatkozó különböző nemzeti előírások harmonizációja túlmenne a biztosítási

irányelvek célkitűzésén.

2. és 12. módosítás � Új, 7b. preambulumbekezdés és 2. cikk 1. pont

(Kárigény bírósági úton történő érvényesítése költségeinek jogszabályba foglalása)

A Tanácsnak nem állt módjában elfogadni az EP ezen módosításait. Nézete szerint a bírósági

eljárás költségeinek fedezete az önkéntes biztosítás egy módozatát jelenti, amellyel már

foglalkozik egy speciális biztosítási irányelv. Továbbá a jogi költségek rendszere nagymértékben

különbözik tagállamonként, a kötelező fedezet bevezetése pedig a peren kívüli megegyezések

száma csökkenésének negatív következményéhez vezethet.
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4. és 19. módosítás � Új, 19a. preambulumbekezdés és a 90/232/EGK irányelvbe a 4d. cikk

1a. pontot (új) beillesztő 4. cikk 4. pont

(Közvetlen kereseti jog elévülési határideje)

A Tanács nem tartotta hasznosnak azon időtartamok harmonizációját, amelyen belül a károsult

kártérítési igénnyel léphet fel. Ennek oka egyrészt a tagállamok eltérő jogi hagyománya és

helyzete, másrészt annak ténye, hogy nem csupán ezen időszak kezdete, hanem az időszak

megszakítására, illetve szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések is jelentős mértékben

különböznek. Továbbá ezen időtartamok harmonizációja túlmenne az életbiztosításon kívüli

biztosításokra vonatkozó irányelvek célkitűzésén.

8. és 24. módosítás � Új, 21c. preambulumbekezdés és 5. cikk 2a. pont (új)

(Balesetekre vonatkozó információk gyűjtését végző központi szerv létrehozása)

A Tanács nem támogatta egy központi információs szerv létrehozásának szigorú kötelezettségét.

Bár a valamennyi érintett fél � különösen a kárt elszenvedett személyek � számára történő jobb

és gyorsabb információnyújtás célja elismert, a javasolt rendelkezés nem kellően egyértelmű

annak meghatározását illetően, hogy a tagállamoknak mi módon kellene teljesíteniük egy ilyen

kötelezettséget, illetve hogy ezen irányelv összefüggésében származtatható-e bármilyen, a

tagállamokkal szemben érvényesíthető jog. Egy ilyen, rendőrségi információkat gyűjtő központ

létrehozása szintén túllépne az életbiztosításon kívüli biztosításokra vonatkozó irányelvek célján.

10. módosítás � A 72/166/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdését módosító 1. cikk 2. pont

(Ellenőrzések lehetősége)

A javasolt módosítás célja azon lehetőség kizárásának elkerülése, hogy a gépjárművek

biztosítását rendszeresen ellenőrizzék, amit néhány tagállam szükségesnek tarthat. A Tanács

azonban inkább a bizottsági javaslatot részesítette előnyben és azon a véleményen van, hogy a

rendelkezés utolsó mondata megfelelő egyensúlyt teremt az érintett érdekek között és kellő

rugalmasságot biztosít a tagállamok hatóságai számára.
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28. módosítás � A 84/5/EGK irányelv 1. cikkének (3) bekezdését módosító 2. cikk

(Összegek felülvizsgálata)

A Tanács nem tartotta tanácsosnak a bizottsági javaslat rendelkezésének felváltását az EP

módosításában javasolttal. Egyrészt a Bizottság által javasolt rendelkezés célja az, hogy az

összegeket rendszeresen felülvizsgálják annak elkerülése érdekében, hogy az infláció miatt

értéküket veszítsék (ahogy ezt kifejtik a vonatkozó preambulumbekezdésben is). A javasolt

módosítás nem tudja helyettesíteni ezt az inflációra vonatkozó rendelkezést. Másrészt a javasolt

módosításból az következne, hogy a szerzett tapasztalatok jövőbeli elemzésének eredménye meg

lenne előlegezve (�felfelé kell korrigálni�).

16. módosítás � A 90/232/EGK irányelv 2. cikkét módosító 4. cikk (3) bekezdés

(A biztosítási fedezet hatóköre)

A Tanács úgy tartotta, hogy nem volna tanácsos átvenni az EP módosítását. A módosítás azt a

benyomást keltheti, hogy korlátozhatja a vonatkozó rendelkezés időbeli vagy területi

alkalmazhatóságát és ezáltal akadályozhatja a biztosítottak könnyebb mozgása célkitűzésének

megvalósulását.

17. módosítás � A 90/232/EGK irányelvbe a 4a. cikket beillesztő 4. cikk (4) bekezdés

(A kockázat helye szerinti tagállam meghatározása)

A Tanács nem tudta elfogadni az EP módosítását, mivel egyértelműen meg kell határozni, hogy

melyik tagállam minősül a kockázat helye szerinti államnak. A Tanács ezért inkább a Bizottság

javaslatához ragaszkodott.

22. módosítás � 5. cikk új pont

(�Indokolással ellátott ajánlat� adásának kötelezettsége)

A Tanács ezt a módosítást jogi eljárásbeli okok miatt, a 2. és 12. módosítás elutasításának

következményeként utasította el.
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3. A Tanács által a szövegbe bevezetett fontos újítások

1. cikk (5) bekezdés, most: 1. cikk (4) bekezdés � A 72/166/EGK irányelv hatályának

pontosítása

A 72/166/EGK irányelv 6. cikkéből és 7. cikkének (1) bekezdéséből el lett hagyva a tagállamok

Európán kívüli területére történő hivatkozás az irányelvek alkalmazásának jelenlegi hatálya

pontosításának érdekében.

A 90/232/EGK irányelvbe a 4e. cikket beillesztő 4. cikk (4) bekezdés

(Zöldkártyairodák és technikai pontosítás)

A Tanács részben követte az EP 20. módosítását a Bizottság javaslatának megváltoztatásával,

annak érdekében, hogy a kárrendezési megbízottak javasolt szerepét felváltsa a zöldkártyairodák

modernebb szerepével. Ennek révén a szóban forgó rendelkezést pontosították és jelentősen

lerövidítették. A Tanács továbbá kiterjesztette a negyedik gépjármű-biztosítási irányelvben előírt

indokolással ellátott ajánlat eljárásának alkalmazását a zöldkártyairodákra. Ebben a

vonatkozásban a 72/166/EGK irányelv 1. cikkének (3) bekezdése kiegészült egy hivatkozással

annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a �biztosítóintézetekre� történő hivatkozásokat a leírt

esetekben lehet a zöldkártyairodákra történő hivatkozásokként értelmezni.

4. Összegzés

A Tanács által elfogadott közös álláspont teljes mértékben összhangban van a Bizottság

javaslatának fő célkitűzésével. Bár bizonyos rendelkezések jobban tekintetbe veszik a nemzeti

választási lehetőségeket, az irányelv eleget fog tenni annak a célnak, hogy egyszerűsödjenek az

adminisztratív rendelkezések egy hatékonyabb gépjármű-biztosítási belső piacon, és hogy

egyúttal teljes mértékben számításba vegye a fogyasztók és a potenciális károsultak jobb

védelmének érdekét. A Tanács továbbá el tudta fogadni a legfontosabb európai parlamenti

módosításokat, legalább részben vagy lényegüket tekintve, arra törekedve, hogy számos fontos
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kérdésben eleget tegyen a Parlament kéréseinek, illetve megfelelő jogalkotási gyakorlatot

folytasson.
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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. 


