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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/ /EB

i� dalies pakeičianti Tarybos Direktyvas 84/5/EEB, 88/357/EEB ir 90/232/EEB bei

Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2000/26/EB,

susijusią su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės

draudimu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsi�velgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalies pirmą ir
trečią sakinius, 55 straipsnį ir 95 straipsnio 1dalį,

atsi�velgdami į Komisijos pasiūlymą1,

atsi�velgdami Ekonominių ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,2

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos 3,

                                                
1 OL C 227 E, 2002 9 24, p. 387.
2 OL C 95, 2003 4 23, p. 45.
3 2003 m. spalio 22 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), Tarybos
bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), Europos Parlamento pozicija....... (dar nepaskelbta
Oficialiajame leidinyje).
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kadangi:

1) Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas (transporto

priemonių draudimas) yra labai svarbus Europos piliečiams nepriklausomai nuo to, ar jie

yra draudėjai, ar nukentėję dėl transporto priemonėmis sukeltų įvykių.  Tai kelia ypač

didelę problemą draudimo įmonėms, nes Bendrijoje tokie įvykiai sudaro didelę ne

gyvybės draudimo verslo dalį. Transporto priemonių draudimas turi poveikį laisvam

asmenų ir transporto priemonių judėjimui.  Todėl pagrindinis Bendrijos veiksmų tikslas

finansinių paslaugų srityje turi būti vientisos transporto priemonių draudimo rinkos

sustiprinimas ir vienovė.

2) �ymi pa�anga jau buvo pasiekta 1972 m. baland�io 24 d. Tarybos direktyva 72/166/EEB

dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su transporto priemonių valdytojų civilinės

atsakomybės draudimu ir privalomuoju tokios atsakomybės draudimo įgyvendinimu,

suderinimo1, 1983 m. gruod�io 30 d. Antrąja Tarybos direktyva 84/5/EEB dėl valstybių

narių teisės aktų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės

atsakomybės draudimu, suderinimo2, 1990 m. gegu�ės 14 d. Trečiąja Tarybos direktyva

90/232/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su transporto priemonių valdytojų

civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo3 ir 2000 m. gegu�ės 16 d. Europos

Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/26/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su

motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo

(Ketvirtoji transporto priemonių draudimo direktyva)4 .

                                                
1 OL L 103, 1972 5 2, p.1  Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais  Direktyva 84/5/EEB

(OL L 8, 1984 1 11, p.17)
2 OL L 8, 1984 1 11, p.17  Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais  Direktyva 90/232/EEB

(OL L 129, 1990 5 19, p. 33).
3 OL L 129, 1990 5 19, p. 33.
4 OL L 181, 2000 7 20, p. 65.
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3) Bendrijos transporto priemonių draudimo sistemą būtina modernizuoti ir tobulinti.  �ią

būtinybę patvirtino ir konsultacijos, vykusios su verslo, vartotojų ir nukentėjusiųjų

nelaimingų įvykių metu atstovais.

4) Norint i�vengti galimo klaidingo Direktyvos 72/166/EEB nuostatų ai�kinimo ir siekiant

palengvinti transporto priemonių, turinčių laikinuosius registracijos numerius, draudimą

teritorijos, kurioje yra įprasta transporto priemonės buvimo vieta, sąvoka turėtų nurodyti

valstybės narės teritoriją, kurioje  yra registruota transporto priemonė nepriklausomai nuo

to, ar registracijos numeriai yra laikinieji, ar nuolatiniai.

5) Vadovaujantis Direktyva 72/166/EEB, transporto priemonės, turinčios netikrus arba

neteisėtus registracijos numerius, laikomos registuotos toje valstybėje narėje, kurioje

buvo i�duoti pirminiai registracijos numeriai. Da�niausiai �i nuostata rei�kia, kad

nacionaliniai draudikų biurai privalo nagrinėti ekonominius nelaimingų įvykių

padarinius, nors jie nėra susiję su valstybe nare, kurioje tie biurai įsikūrę. Nekeičiant

bendrųjų registracijos numerių kriterijų, skirtų nustatyti teritorijai, kurioje yra įprasta

transporto priemonės buvimo vieta, būtina pateikti specialią nuostatą, reikalingą tokiais

atvejais, kai nelaimingą įvykį sukelia trasporto priemonė, neturinti registracijos numerių,

arba jie neatitinka arba daugiau nebeatitinka nelaimingą įvykį sukėlusios transporto

priemonės. Minėtu atveju ir vien tik siekiant padengti �alą, teritorija, kurioje įvyko

transporto priemonių sukeltas įvykis, laikoma įprasta transporto priemonės buvimo vieta.
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6) Norint palengvinti Direktyvos 72/166/EEB ai�kinimą ir termino �atrankiniai

patikrinimai� taikymą, būtina paai�kinti atitinkamas nuostatas.  Draudimas atlikti

sisteminių transporto priemonių patikrinimus u�draudimas turi būti taikomas transporto

priemonėms, kurių įprasta buvimo vieta yra kitos valstybės narės teritorijoje, bei toms

transporto priemonėms, kurių įprasta buvimo vieta yra trečios valstybės teritorijoje,

įva�iuojančioms i� kitos valstybės narės. Gali būti leid�iama atlikti tik nesisteminius

patikrinimus, kurie nėra diskriminuojamojo pobūd�io ir atliekami kaip bendro i�imtinai

ne į draudimo patikrą įeinančio patikrinimo dalis.

7) Direktyvos 72/166/EEB 4 straipsnio a punktas valstybei narei leid�ia veikti nukrypstant

nuo bendrųjų įsipareigojimų ir nereikalauti privalomojo privačių ar valstybinių transporto

priemonių, priklausančių fiziniams arba juridiniams asmenims, draudimo. Jei įvyksta

nelaimingas atsitikimas, kurį sukelia minėtos transporto priemonės, tokią i�lygą

padariusios valstybės narės, darydamos tokią i�lygą, privalo paskirti instituciją arba

įstaigą, atsakingą u� �alos atlyginimą nukentėjusiems nelaiminguose atsitikimuose,

įvykusių kitoje valstybėje narėje.  Siekiant u�tikrinti, kad būtų tinkamai atlyginta ne tik

nukentėjusiems  dėl nelaimingų atsitikimų, kuriuos u�sienyje sukėlė minėtos priemonės

bet ir tiems, kurie nukentėjo nelaimingų atsitikimų, įvykusių įprastose juos sukėlusių

transporto priemonių buvimo vietose, nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena �ioje

teritorijoje, būtina pakeisti anksčiau minėtrą straipsnį.  Be to, valstybės narės turėtų

u�tikrinti, kad asmenų, atleistų nuo privalomojo draudimo, sąra�as ir institucijos ar

įstaigos, atsakingos u� �alos atlyginimą nukentėjusiems dėl nelaimingų įvykių, kuriuos

sukėlė minėtos transporto priemonės, būtų perduotas Komisijai, kuri paskelbs �iuos

duomenis.
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8) Direktyvos 72/166/EEB 4 straipsnio b punktas valstybei narei leid�ia veikti nukrypstant

nuo bendrųjų įsipareigojimų ir nereikalauti privalomojo draudimo tam tikrų transporto

priemonių rū�ių arba tam tikrų transporto priemonių, turinčių specialius registracijos

numerius.  Tokiu atveju kitos valstybės narės pasilieka teisę reikalauti, kad tokiai

transporto priemonei įva�iuojant į jų teritoriją, ją valdantis asmuo turėtų galiojančią �alią

kortą arba pasienyje sudarytą draudimo sutartį, tam, kad būtų u�tikrintas �alos

atlyginimas nukentėjusiems dėl nelaimingų įvykių, kuriuos gali sukelti minėtos

transporto priemonės �ių valstybių teritorijose.  Tačiau  panaikinus Bendrijoje pasienio

kontrolę neįmanoma u�tikrinti, kad visos transporto priemonės, kertančios sienas yra

apdraustos ir todėl neįmanoma u�tikrinti �alos atlyginimo nelaimingų atsitikimų,

įvykusių u�sienyje, metu nukentėjusiems asmenims. Be to, būtina u�tikrinti, kad

priklausanti �alos atlyginimo suma būtų i�mokama ne tik asmenims, nukentėjusiems dėl

nelaimingų atsitikimų, kuriuos minėtos transporto priemonės sukėlė u�sienyje , bet taip

pat ir tiems, kurie nukenčia toje pačioje valstybėje narėje, kurioje yra įprasta transporto

priemonės buvimo vieta.  Todėl valstybės narės nukentėjusiuosius per nelaimingus

atsitikimus, kuriuos sukėlė minėtos transporto priemonės, prilygina nukentėjusiems per

nelaimingus atsitikimus, kuriuos sukėlė nedraustos transporto priemonės.  I� tiesų

Direktyvos 84/5/EEB nuostatose numatyta, kad �ala nukentėjusiems per transporto

priemonių sukeltus įvykius, kuriuos sukėlė nedraustos transporto priemonės, turi būti

atlyginama per �alos atlyginimo įstaigą, esančią valstybėje narėje, kurioje įvyko

transporto priemonių sukeltas įvykis. Jei �ala atlyginama nukentėjusiems per nelaimingus

atsitikimus, sukeltus transporto priemonių, kurioms taikoma i�lyga, �alos atlyginimo

įstaiga turėtų pateikti ie�kinį valstybės narės, kurioje yra įprasta tos transporto priemonės

buvimo vieta, �alos atlyginimo įstaigai. Jei bus tinkama, po penkerių metų nuo �ios

Direktyvos įsigaliojimo Komisija turėtų atsi�velgti į �ios i�lygos įgyvendinimą ir taikymą

bei pateikti pasiūlymus dėl jos pakeitimo arba at�aukimo. Turi būti i�braukta atitinkama

direktyvos 2000/26/EB nuostata.
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9) Siekiant ai�kiai apibrė�ti motorinių transporto priemonių draudimo direktyvų taikymo

sferą, pagal Sutarties 299 straipsnį, Direktyvos 72/166/EEB 6 straipsnio ir 7 straipsnio 1

dalies nuoroda į valstybių narių neeuropines teritorijas turi būti i�braukta.

10) Valstybių narių įsispareigojimai u�tikrinti, kad draudimas padengtų bent minimalias

sumas, yra svarbus nukentėjusiųjų apsaugos elementas. Direktyvoje 84/5/EEB nurodytos

ma�iausios sumos turėtų būti ne tik per�iūrėtos, atsi�velgiant į infliaciją, bet ir realiai

padidintos, siekiant pagerinti nukentėjusiųjų apsaugą. Siekiant, kad minėtos ma�iausios

sumos būtų įdiegtos kiek galima lengviau, nuo �ios Direktyvos įgyvendinimo datos turėtų

būti nustatytas pereinamasis penkerių metų laikotarpis. Valstybės narės per trisde�imt

mėnesių nuo Direktyvos įgyvendinimo datos turi ne ma�iau kaip per pusę padidinti

minėtas sumas.

11) Siekiant u�tikrinti, kad  ma�iausios draudimo sumos laikui bėgant nesuma�ėtų, turėtų būti

įtrauktas periodinės per�iūros straipsnis, kurį taikant būtų remiamasi Eurostato skelbiamu

Europos vartotojų kainų indeksu (EVKI), kaip nurodyta 1995 m. spalio 23 d. Tarybos

reglamente (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų.1 Būtina nustatyti �ios

per�iūros procedūros taisykles.

                                                
1 OL L 257, 1995 10 27, p. 1.  Reglamentas i� dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
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12) Pagal Direktyvą 84/5/EEB valstybės narės, siekdamos i�vengti sukčiavimo, turi teisę

apriboti arba panaikinti �alos atlyginimo įstaigos vykdomus mokėjimus, jei nuostolių

nuosavybei sukėlė nenustatyta transporto priemonė, ir taip tam tikrais atvejais sutrukdyti

teisėtai atlyginti �alą. Galimybė apriboti arba panaikinti �alos atlyginimą dėl to, kad

nuostolių sukėlė nenustatyta transporto priemonė, neturėtų būti taikoma tada, kai įstaiga

nukentėjusiesiems atlygino �alą patirtą dėl rimtų kūno su�alojimų nelaimingo atsitikimo

metu, kai kartu buvo padaryta �ala turtui.  Valstybės narės gali apibrė�ti minėtoje

Direktyvoje nustatytą fran�izės dydį, u� kurį būtų atsakingas nukentėjusysis, kurio turtui

buvo padaryta �ala.  Kūno su�alojimo sunkumo laipsnis turi būti nustatomas pagal

nacionalinius teisės aktus arba remiantis valstybės narės, kurioje įvyko transporto

priemonių sukeltas įvykis, kitais teisės aktais.  Nustatant �į laipsnį valstybės narės, inter

alia, atsi�velgia į tai ,ar su�alojimus buvo būtina gydyti ligoninėje.

13) �iuo metu Direktyvoje 84/5/EEB i�dėstyta galimybė suteikia valstybėms narėms teisę
leisti tam tikro dyd�io fran�izes, u� kurias būtų atsakingi patys nukentėjusieji, jei turtui
padaryta �ala buvo atlikta nedrausta transporto priemone.  �i teisė nepagrįstai suma�ina
nukentėjusiųjų apsaugą ir palyginti su nukentėjusiųjų apsauga nuo kitų rū�ių įvykių
sąlygoja diskriminaciją.   Todėl ji neturėtų būti ilgiau leid�iama.

14) T urėtų būti pakeista 1988 m. bir�elio 22 d. Antroji Tarybos direktyva 88/357/EEB dėl

įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, i�skyrus gyvybės draudimą,

koordinavimo, kurioje apibrė�iamos nuostatos, padedančios veiksmingai naudotis laisve

teikti paslaugas1 tam, kad draudimo įmonių filialai taptų motorinių transporto priemonių

draudimo veiklos atstovais, kaip jau įvyko kitų, ne transporto priemonių draudimo,

paslaugų teikimo atveju.

                                                
1 OL L 172, 1988 7 7, p. 1.  Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais  Direktyva 2000/26/EEB
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15) Tai, kad į transporto priemonės draudimą įtraukiamos nors vieno keleivio draudimas, yra

�ymus galiojančių teisės aktų pasiekimas.  �iam rei�kiniui i�kiltų pavojus, jei pagal

nacionalinius teisės aktus arba draudimo sutartis įtrauktus straipsnius būtų panaikintas

keleivių draudimas, tais atvejais, kai pastarieji �ino arba gali �inoti, kad transporto

priemonės vairuotojas transporto priemonės sukelto įvykio metu buvo paveiktas

alkoholio ar kitų svaigalų. Keleivis da�niausiai negali tinkamai įvertinti vairuotojo

apsvaigimo laipsnio.  Tikslo neskatinti svaigalų paveiktų asmenų vairuoti transporto

priemones nėra pasiekiama, ma�inant  motorinių transporto priemonių sukeltų įvykių

metu nukentėjusių asmenų draudimą.  Tai, kad keleivių draudimas įtraukiamas į

privalomąjį motorinių transporto priemonių draudimą, i� anksto neapibrė�ia nei

atsakomybės, kurią jie galėtų turėti pagal galiojančius nacionalinės teisės aktus, nei

nuostolių, patirtų tam tikro įvykio metu, atlyginimo dyd�io.

16) Pėsčiųjų, dviratininkų ir kitų nemotorinių transporto priemonių turėtojų, kurie paprastai

yra pa�eid�iamiausi tokių įvykių dalyviai,  patirti kūno su�alojimai ir jiems padaryta

turtinė �ala turi būti padengti transporto priemonės, dalyvavusios įvykyje, privalomuoju

draudimu, jei minėti asmenys pagal �alies civilinę teisę ir kitus įstatymus turi teisę gauti

kompensaciją.   Pagal nacionalinės teisės aktus, �i nuostata i� anksto neapibrė�ia civilinės

atsakomybės arba nuostolių, patirtų tam tikro įvykio metu, atlyginimo dyd�io.
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17) Kai kurios draudimo įmonės į draudimo sutartis įtraukia straipsnius, kuriuose teigiama,

kad sutartis bus panaikinta, kaip transporto priemonė valstybėje narėje nebus registruota

ilgiau nei numatytą laikotarpį. �i praktika prie�tarauja Direktyvos 90/232/EEB

nuostatoms, kuriose i�dėstoma, kad privalomasis motorinių transporto priemonių

vienkartinės įmokos draudimas turi galioti visoje Bendrijos teritorijoje.  Todėl būtina

tiksliai apibrė�ti, kad draudimas turi galioti visu sutarties laikotarpiu nepriklausomai nuo

to, ar transporto priemonė tam tikru metu yra kitoje valstybėje narėje, nepa�eid�iant

įsipareigojimų, i�dėstytų valstybių narių trasporto priemonių registraciją

reglamentuojančiuose teisės aktuose.

18) Būtina imtis priemonių, palengvinančių i�duoti draudimą transporto priemonėms, kurios

buvo importuotos i� vienos valstybės narės į kitą neatsi�velgiant į tai, kad transporto

priemonė dar nebuvo u�registruota valstybėje, į kurią  ji pristatyta.  Būtina įtraukti

laikinąją i�lygą į bendrąją tvarką nustatančius dokumentus, kuria būtų apibrė�ta valstybė

narė, kurioje kyla rizika. Per trisde�imties dienų laikotarpį nuo transporto priemonės

pristatymo, pateikimo arba i�siuntimo pirkėjui valstybė narė, į kurią buvo pristatyta

transporto priemonė, laikoma rizikos valstybe.

19) Asmuo, nepageidaujantis sudaryti naują motorinės transporto priemonės draudimo sutartį

su kitu draudiku, turi galėti anksčiau sudaryta sutartimi patvirtinti jam įvykusį atsitikimą

ir u�registruoti �alą. Draudimo sutarties savininkai turi turėti teisę bet kuriuo metu

pareikalauti i�ra�o apie �alą arba tai, kad ji nenustatyta transporto priemonėms, kurios

buvo apdraustos per ankstesnius penkerius metus.  Draudimo įmonės arba kitos įstaigos,

kurias valstybės narės įgaliojo teikti privalomąjį draudimą arba minėtus i�ra�us, draudimo

sutarties savininkams privalo juos pateikti per penkiolika dienų nuo datos, kai pra�ymas

pateikiamas.
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20) Valstybės narės, siekdamos apsaugoti motorinių transporto priemonių sukeltų įvykių

metu nukentėjusius asmenis, draudimo įmonėms neturi suteikti leidimo remtis

nukentėjusiai �aliai taikomomis fran�izėmis.

21) Teisė vadovautis draudimo sutartimi ir tiesiogiai pateikti pretenzijas draudimo įmonei yra

labai svarbi siekiant u�tikrinti motorinių transporto priemonių sukeltų įvykių metu

nukentėjusių asmenų apsaugą. Direktyvoje 2000/26/EB nurodoma, kad nukentėjusieji per

įvykius, kurie įvyko ne toje valstybėje narėje, kurioje nuolatos gyvena �alą patyrusi �alis,

ir kuriuos sukėlė apdraustos transporto priemonės, kurių įprasta buvimo vieta yra kurioje

nors valstybėje narėje, turi teisę tiesiogiai reikalauti �alos atlyginimo i� draudimo įmonės,

apdraudusios atsakingo asmens cilivinę atsakomybę.

Siekiant palengvinti greitą ir veiksmingą �alos atlyginimą bei vengiant brangiai

kainuojančių �io proceso veiksmų, �ią teisę turi turėti ir kitų rū�ių transporto priemonių

sukeltų įvykių metu nukentėję asmenys.

22) Gerinant visų motorinių transporto priemonių sukeltų įvykių metu nukentėjusių asmenų

apsaugą, Direktyvoje 2000/26/EB i�dėstyta�motyvuoto pasiūlymo� procedūra turi būti

taikoma ir kitų rū�ių motorinių transporto priemonių sukeltų įvykių atvejais. �i procedūra

taip pat turi būti mutatis mutandis taikoma tada, kai įvykis traktuojamas pagal

Direktyvoje 72/166/EEB i�dėstytą nacionalinių draudikų biurų sistemą.

23) Siekiant, kad būtų lengviau atlyginti nukentėjusiai �aliai padarytą �alą, Direktyva

2000/26/EB vadovaujantis įkurti informacijos centrai, neturėtų apsiriboti tik informacijos

apie nelaimingus atsitikimus, apibrė�tus minėtoje Direktyvoje, teikimu bet privalėtų

pateikti to paties pobūd�io informaciją ir apie kitus motorinių transporto priemonių

sukeltus įvykius.
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24) Kadangi Direktyva 2000/26/EB buvo priimta prie� tvirtinant 2000 m. gruod�io 22 d.

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismų sprendimų civilinėse ir

komercinėse bylose pripa�inimo ir vykdymo1, kuris pakeitė 1968 m. rugsėjo 27 d.

Briuselio konvenciją, galiojusią daugeliui valstybių narių, būtina atitinkamai pritaikyti

�ioje Direktyvoje  esančią nuorodą į minėtą Konvenciją.

25) Todėl taip pat būtina pakeisti Tarybos direktyvas 72/166/EEB, 84/5/EEB ir 90/232/EEB

bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/26/EB.

PRIĖMĖ �IĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 72/166/EEB Pakeitimai

Direktyva 72/166/EEB keičiama taip:

1) 1 straipsnio 4 punktas keičiamas taip:

a) pirmoji įtrauka keičiama taip:

�� teritorijoje valstybės , kurios registracijos numerius turi transporto priemonė

nepriklausomai nuo to, ar tie numeriai yra nuolatiniai, ar laikinieji arba,�

                                                
1 OL L 12, 2001 1 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Prisijungimo
aktu.
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b) pridedama �i įtrauka:

�� atvejais kai transporto priemonės neturi registracijos numerių arba jų

numeriai neatitinka arba daugiau nebeatitinka įvykį sukėlusiai transporto

priemonei, dėl �alos atlyginimo, apibrė�to 1983 m. gruod�io 30 d. Tarybos

Antrosios  direktyvos 84/5/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su

motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu,

suderinimo 2 straipsnio 2 dalies pirmoje įtraukoje, valstybės narės teritorija,

kurioje įvyko transporto priemonės sukeltas įvykis...*;

                                      

* OL L 8, 1984 1 11, p.17

2) 2 straipsnio 1 pastraipos tekstas keičiamas tokiu tekstu:

,,1. Valstybės narės neatlieka transporto priemonių, kurių įprastinė buvimo

vieta yra kitos valstybės narės teritorijoje, ir transporto priemonių, kurių įprastinė

buvimo vieta yra trečiosios valstybės teritorijoje ir kurios įva�iuoja į jų teritoriją i� kitos

valstybės narės,  civilinės atsakomybės draudimo patikros.

Tačiau jos gali vykdyti nesisteminę draudimo patikrą, bet tik tuo atveju, jei ji nėra

diskriminuojamojo pobūd�io ir atliekama kaip bendros i�imtinai ne į draudimo patikrą

įeinančios patikros dalis".
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3) 4 straipsnis i� dalies keičiamas taip:

a) a punkto antra pastraipa:

i) pirmas sakinys keičiamas tokiu sakiniu:

�Darydama tokią i�lygą, valstybė narė imasi atitinkamų priemonių,

kuriomis siekiama u�tikrinti, kad būtų i�mokamas atlyginimas u� tokiems

asmenims priklausančiomis transporto priemonėmis kitų valstybių narių

teritorijoje padarytus bet kokius nuostolius arba �alą.�;

ii) paskutinis sakinys keičiamas tokiu sakiniu:

�Ji perduoda Komisijai nuo privalomojo draudimo atleistų asmenų ir

atsaskingų institucijų arba įstaigų u� �alos atlyginimą nukentėjusioms

�alims sąra�ą.  Komisija skelbia sąra�ą.�;

b) b punkto antra pastraipa keičiama tokiu tekstu:

�Tuo atveju valstybė narė u�tikrina, kad �io punkto pirmoje pastraipoje

minimos transporto priemonės yra traktuojamos taip pat, kaip ir transporto

priemonės, kurių atveju neatlikta 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga

apdrausti.  Valstybės narės, kurios teritorijoje atsitiko įvykis, �alą atlyginti

turinti institucija pateikia reikalavimą �alą atlyginti valstybės narės, kurios

teritorijoje yra įprasta transporto priemonės buvimo vieta, garantijų fondui,

kaip apibrė�ta Direktyvos 84/5/EEB 1 straipsnio 4 dalyje.
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Praėjus penkeriems metams po Europos Parlamento ir Tarybos

direktyvos 2004/   /EC/  +, i� dalies keičiančios Tarybos direktyvas

72/166/EEB, 84/5/EEB, 88/357/EEB ir 90/232/EEB bei Europos Parlamento ir

Tarybos direktyvą 2000/26/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų

civilinės atsakomybės draudimo *, įsigaliojimo valstybės narės atsiskaito

Komisijai kaip �is punktas įgyvendinamas ir prakti�kai taikomas.  Komisija,

i�nagrinėjusi �ias ataskaitas, jei reikia, pateikia pasiūlymų dėl �ios i�lygos

pakeitimo arba panaikinimo.

                                    
* OL L       ,      p.�;

4) 6 straipsnyje ir 7 straipsnio 1 dalyje �od�iai �arba neeuropinėje valstybės narės

teritorijoje� panaikinami.

2 straipsnis

Direktyvos 84/5/EEB pakeitimai

Direktyvos 84/5/EEB 1 straipsnis keičiamas tokiu tekstu:

�1 straipsnis

1. Direktyvos 72/166/EEB 3 straipsnio 1 dalyje minimas draudimas privalomai apima turtui

padarytos �alos ir �alos asmeniui draudiminę apsaugą.

                                                
+ Įterpti �ios direktyvos numerį.
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2. Nepa�eisdama jokių didesnių garantijų, kurias gali nustatyti valstybės narės, kiekviena

valstybė narė reikalauja, kad privalomojo draudimo sumos būtų ne ma�esnės kaip:

a) �alos asmeniui atveju − 1 000 000 eurų vienam nukentėjusiajam; vietoje �ios sumos

valstybės narės gali skirti minimalią 5 000 000 eurų sumą kiekvienam reikalavimui

atlyginti �alą patenkinti, nepriklausomai nuo nukentėjusiųjų skaičiaus;

b) turtui padarytos �alos atveju − 1 000 000 eurų vienam �alos atlyginimo reikalavimui,

nepriklausomai nuo nukentėjusiųjų skaičiaus.

Valstybėms narėms suteikiamas penkerių metų pereinamasis laikotarpis nuo Europos Parlamento

ir Tarybos direktyvos 2004/    /EC +, i� dalies keičiančios Tarybos direktyvas 72/166/EEB,

84/5/EEB, 88/357/EEB ir 90/232/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos

direktyvos 2000/26/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės

atsakomybės draudimo *, įgyvendinimo datos, per kurį jos turi padidinti garantijų sumas iki �ioje

straipsniod alyje nurodyto lygio.

Valstybės narės per 30 mėnesių nuo Direktyvos 2004/    /EB + įgyvendinimo datos turi padidinti

garantijų sumas bent jau iki pusės �ioje straipsnio dalyje nurodyto lygio.

3. 2 straipsnio dalyje nurodytos sumos per�iūrimos kas penkeri metai, siekiant atsi�velgti į

Europos vartotojų kainų indekso (EVKI) pokyčius, kaip numatyta 1995 m. spalio 23 d. Tarybos

reglamente (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų **.  Pirmą kartą per�iūrima

praėjus penkeriems metams nuo direktyvos 2004/�/EB įsigaliojimo datos. +

                                                
+ Įterpti �ios Direktyvos numerį.
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Sumos koreguojamos automati�kai.  Jos padidinamos pagal procentinį pokytį, kuris nustatomas

pagal atitinkamo laikotarpio, t. y. penkerių metų prie� per�iūrą EVKI, ir suapvalinamos iki 10

000 eurų kartotinio į didesnę pusę.

Komisija prane�a Parlamentui ir Tarybai apie pakoreguotas sumas ir u�tikrina, kad jos būtų

paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4. Kiekviena valstybė narė įsteigia arba įgalioja instituciją, kurios u�duotis būtų atlyginti,

bent jau atsi�velgiant į privalomojo draudimo sumų ribas, �alą, padarytą turtui arba asmeniui

nenustatyta transporto priemone arba tokia transporto priemone, kurios atveju neatlikta �io

straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga apdrausti.

�i nuostata nepa�eid�ia valstybių narių teisės laikyti tokios institucijos i�mokamą �alos

atlyginimą subsidiariu ar nesubsidiariu bei jų teisės reglamentuoti �alos atlyginimo reikalavimų

patenkinimo procesą, kuriame dalyvauja �ios institucijos ir u� įvykį atsakingas asmuo arba

asmenys bei kiti draudikai arba socialinės apsaugos įstaigos, turinčios i�mokėti atlyginimą

nukentėjusiajam dėl to paties įvykio.  Tačiau valstybės narės negali leisti, kad �i institucija

reikalautų, jog �alos atlyginimas būtų siejamas su būtinybe nukentėjusiajam bet kuriuo būdu

nustatyti, kad atsakingas asmuo negali arba atsisako mokėti.

5. Nukentėjusysis bet kuriuo atveju gali tiesiogiai kreiptis į �ią instituciją, kuri, remdamasi

informacija, jos pra�ymu pateikiama nukentėjusiojo, privalo duoti jam pagrįstą atsakymą apie bet

kokio �alos atlyginimo mokėjimą.
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Tačiau valstybės narės gali leisti �iai institucijai nemokėti �alos atlyginimo tokiems asmenims,

kurie savo noru naudojosi nuostolį arba �alą padariusia transporto priemone, jeigu minėtoji

institucija gali įrodyti juos �inojus, jog transporto priemonė buvo nedrausta.

6. Valstybės narės gali numatyti, kad �ios institucijos i�mokama �alos atlyginimo suma bus

riboto dyd�io arba visai nemokama, jeigu �ala turtui padaryta nenustatyta transporto priemone.

Tačiau jei �i institucija kuriam nors nukentėjusiajam dėl to paties įvykio, kurio metu nenustatyta

transporto priemonė padarė �alos turtui, i�mokėjo �alos atlyginimą u� rimtą kūno su�alojimą,

valstybės narės negali nustatyti, kad �alos atlyginimas u� �alą turtui nebūtų i�mokėtas dėl to, kad

transporto priemonė nebuvo identifikuota. Tačiau valstybės narės gali leisti nustatyti ne didesnę

kaip 500 eurų fran�izę, u� kurią atsako pats nukentėjusysis, kurio turtui padaryta �ala.

Kūno su�alojimo sunkumo laipsnis nustatomas pagal valstybės narės, kurioje atsitinka įvykis,

teisės aktus arba administracines nuostatas. �iuo tikslu valstybės narės gali atsi�velgti, inter alia,

į tai, ar su�alojimo atveju buvo reikalingas gydymas ligoninėje.

7. Kiekviena valstybė narė �ios institucijos atliekamą �alos atlyginimo i�mokėjimą

reglamentuoja savo įstatymais ir kitais teisės aktais, jeigu tai neprie�tarauja tam tikrai kitokiai ,

palankesnei nukentėjusiajam praktikai.

                                     
* OL L             , p.

** OL L 257 1995 10 27, p 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos

Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284 2003 10 31, 1 p.).�.
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3 straipsnis

Direktyvos 88/357/EEB pakeitimai

Direktyvos 88/357/EEB 12a straipsnio 4 dalies 4 pastraipos antras sakinys panaikinamas.

4 straipsnis
Direktyvos 90/232/EEB pakeitimai

Direktyva 90/232/EB i� dalies keičiama taip:

1) 1 straipsnyje tarp pirmos ir antros pastraipos įterpiama tokia pastraipa:

�Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, padedančių u�tikrinti, kad visos draudimo

sutarties privalomosios nuostatos arba sutarties sąlygos, kurios panaikina keleivio teisę

gauti �alos atlyginimą tuo atveju, jei jis �inojo arba galėjo �inoti, kad įvykio metu

transporto priemonės vairuotojas buvo paveiktas alkoholio arba apsvaigęs nuo kitų

svaigiųjų med�iagų, būtų laikomos negaliojančios �iam keleiviui pateikus reikalavimą

atlyginti �alą .�;

2) įterpiamas �is straipsnis:

�1a straipsnis

Direktyvos 72/166/EEB 3 straipsnio 1 dalyje minimas draudimas apima atsakomybę dėl

padarytos �alos asmeniui ir turtui, kurią patiria pėstieji, dviratininkai ir kiti

nemotorizuoti keliais besinaudojantys asmenys, kurie dėl motorinės transporto

priemonės sukelto įvykio pagal nacionalinę civilinę teisę, turi teisę į �alos atlyginimą.

�iame straipsnyje neatsi�velgiama nei į civilinę atsakomybę, nei į nuostolių sumą.�
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3) 2 straipsnio 1 pastraipa keičiama taip:

"� vienkartinės įmokos pagrindu ir visu sutarties galiojimo laikotarpiu galioja

visoje Bendrijos teritorijoje, įskaitant bet kokį laikotarpį, kai transporto

sutarties galiojimu laikotarpiu priemonė laikoma kitoje valstybėje narėje; ir�;

4) įterpiami �ie straipsniai:

�4a straipsnis

1. Netaikant Direktyvos 88/357/EEB * 2 straipsnio d dalies antros įtraukos, jei

transporto priemonė importuojama i� vienos valstybės narės į kitą, valstybė narė,

kurioje yra draudimo rizika, laikoma paskirties valstybe nare i� karto po transporto

priemonės pristatymo, pateikimo arba i�siuntimo pirkėjui dienos ne ilgiau kaip 30

dienų, net jeigu ta transporto priemonė paskirties valstybėje narėje nebuvo formaliai

įregistruota.

2. Jei per �io straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį neapdrausta transporto priemonė

tampa įvykio dalyve, Direktyvos 84/5/EEB 1 straipsnio 4 dalyje nurodyta paskirties

valstybės narės institucija atsako u� �alos atlyginimą, kaip apibrė�ta minėtos Direktyvos

1 straipsnyje.
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4b straipsnis

Valstybės narės u�tikrina draudimo sutarties savininko teisę bet kada reikalauti i�ra�o

dėl trečiosios �alies �alos atlyginimo reikalavimų, susijusių su transporto priemone arba

priemonėmis, dėl kurių sudaryta draudimo sutartis, galiojusi ne trumpiau kaip

paskutinius penkerius metus, arba dėl tokių �alos atlyginimo reikalavimų nebuvimo.

Draudimo įmonė arba institucija, kurią valstybė narė įgaliojo teikti privalomąjį

draudimą arba i�ra�us, i�duoda tokį i�ra�ą draudimo sutarties savininkui per penkiolika

dienų nuo pra�ymo pateikimo dienos.

4c straipsnis

Direktyvos 72/166/EEC 3 straipsnio 1 dalyje apibrė�to draudimo atveju, draudimo

įmonės netaiko fran�izės nukentėjusios įvykio metu �alies at�vilgiu.

4d straipsnis

Valstybės narės u�tikrina, kad dėl įvykio, kurį sukėlė transporto priemonė, apdrausta

pagal Direktyvos 72/166/EEB 3 straipsnio 1 dalyje pateiktą apibrė�imą, nukentėjusios

�alys turi teisę tiesiogiai i�kelti ie�kinį atsakingo asmens civilinę atsakomybę

apdraudusiai draudimo įmonei.

4e straipsnis

Direktyvos 2000/26/EB ** 4 straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad valstybės narės nustato

procedūrą, kurią taikant sprend�iami pagal Direktyvos 2/166/EEC 3 straipsnio 1 dalyje

pateiktą apibrė�imą, padarytos �alos atlyginimo reikalavimai.
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Jei pagal Direktyvos 72/166/EEB 2 straipsnio 2 dalį, įvykio metu padaytą �alą gali

suregulioti nacionalinių draudikų biurų sistema, valstybės narės nustato tokią pačią

procedūrą, kaip apibrė�ta Direktyvos 2000/26/EB 4 straipsnio 6 dalyje. �ios procedūros

taikymo tikslais bet kokia nuoroda į draudimo įmonę yra suprantama kaip nuoroda į

nacionalinių draudikų biurus, kaip apibrė�ta Direktyvos 72/166/EEB 1 straipsnio 3

punkte.

                                              

* 1988 m. bir�elio 22 d. Antroji Tarybos direktyva 88/357/EEB dėl įstatymų ir kitų

teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, i�skyrus gyvybės draudimą,

koordinavimo, apibrė�ianti nuostatas, padedančias  veiksmingai įgyvendinti laisvę

teikti paslaugas (OL L 172, 1998 7 4, p.1).  Direktyva su paskutiniais pakeitimais,

padarytais direktyva 2000/26/EB (OL L 181 2000 7 20, p.65).

** 2000 gegu�ės 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/26/EB dėl

valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų

civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo (OL L 181 2000 7 20, p.65).�;

5) 5 straipsnio 1 pastraipa keičiama tokiu tekstu:

�1. Valstybės narės u�tikrina, kad nepa�eid�iant jų įsipareigojimų, pagal Direktyvą

2000/26/EEB, pagal tos Direktyvos 5 straipsnį įsteigti ar patvirtinti informacijos centrai

teikia tame straipsnyje nurodytą informaciją visoms transporto priemonės, apdraustos kaip

apibrė�ta direktyvos 72/166/EEB 3 straipsnio 1 dalyje, sukelto įvykio �alims.�.
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5 straipsnis

Direktyvos 2000/26/EEB pakeitimai

Direktyva 2000/26/EB i� dalies keičiama taip:

1) 4 straipsnio 8 pastraipa keičiama tokiu tekstu:

�8. Atstovo �alos sureguliavimo reikalams paskyrimas nėra filialo, kaip apibrė�ta

1992 m. bir�elio 18 d. Tarybos direktyvos 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų,

susijusių su tiesioginiu draudimu, i�skyrus gyvybės draudimą, suderinimo * 1 straipsnio b

dalyje, atidarymas, o atstovas �alos sureguliavimo reikalams neturi būti laikomas draudimo

įmonės įstaiga, kaip apibrė�ta Antrosios Tarybos direktyvos 88/357/EEB 2 straipsnio c

dalyje arba

� Danijos atveju, draudimo įmonės įstaiga, kaip apibrė�ta 1968 m. rugsėjo 27 d.

Briuselio konvencijoje dėl jurisdikcijos ir teismų sprendimų civilinėse ir komercinėse

bylose vykdymo,

� kitų valstybių narių atveju, draudimo įmonės įstaiga, kaip apibrė�ta 2000 m.

gruod�io 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo

sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripa�inimo ir vykdymo**,

                                                

* OL L 228 1992 8 11, p. 1.  Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB (OL L 2003 2 11, p.1).

** OL L 12 2001 1 16  p1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais

2003 m. Stojimo aktu.�;
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2) panaikinama 5 straipsnio 1 dalies a punkto 2 papunkčio ii pastraipa.

6 straipsnis

Vykdymas

1. Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriuos taikydamos

turi ne vėliau kaip iki [�] X, įgyvendinti �ią direktyvą.  Apie tai jos nedelsdamos prane�a

Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos �ias priemones, pateikia jose nuorodą į �ią Direktyvą, arba tokia

nuoroda pateikiama jas oficialiai skelbiant.

Nuorodos pateikimo tvarką nustato valstybės narės.

2. Pagal Sutartį, valstybės narės gali i�laikyti jau priimtas arba priimti naujas nuostatas,

kurios �alą patyrusiai �aliai yra palankesnės u� reikalingas tam, kad būtų laikomasi �ios

Direktyvos.

3. Valstybės narės pateikia Komisijai �ios Direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės

teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

                                                
X per [24] mėnesius nuo �ios direktyvos įsigaliojimo datos.
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7 straipsnis

Įsigaliojimas

�i direktyva įsigalioja tą dieną, kai paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

8 straipsnis

Adresatai

�i direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta  (vieta), (data)

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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I. Įvadas

2002 m. bir�elio 7 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos,

i� dalies keičiančios Tarybos direktyvas 72/166/EEB, 84/5 EEB, 88/357/EEB, 90/232/EEB ir

Direktyvą 2000/26/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės

draudimo1. Pasiūlymo pagrindas buvo Sutarties 47 straipsnio 2 dalis, 55 straipsnis ir 95

straipsnio 1 dalis.

Europos Parlamentas savo nuomonę pateikė per pirmąjį svarstymą 2003 m. spalio 22 dieną2.

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pateikė savo nuomonę 2003 m. vasario 26 dieną3.

2003 m. lapkričio 27 d. Taryba pasiekė politinį susitarimą priimti bendrąją poziciją vėlesniu
etapu, pagal Sutarties 251 straipsnio 2 dalį.

2004 m. baland�io 26 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją dėl pasiūlymo, kaip i�dėstyta
dokumente Nr. 16182/03.

II. Tikslas

Anksčiau minėto pasiūlymo tikslas � atnaujinti galiojančias motorinių transporto priemonių
draudimo nuostatas siekiant u�tikrinti galimų nukentėjusiųjų apsaugą, atsi�velgti į i�augusį
judėjimą tarp valstybių ir prakti�kai tik i�imtiniais atvejais atliekamus patikrinimus prie sienos
bei sukurti veiksmingesnę motorinių transporto priemonių draudimo produktų rinką. Be to, reikia
u�taisyti ir akivaizd�ias dabartinių teisės aktų spragas.

                                                
1 OL C 227 E, 2002 9 24, p. 387.
2 / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
3 OL C 95, 2003 4 23, p. 45.
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Svarbiausi u�daviniai yra tobulinti ilgą laiką ne registracijos �alyje esančių transporto priemonių
draudimą, padidinti ma�iausią draudimo sumą �alos asmeniui ir turtui atveju visoje Europos
Sąjungoje ir panaikinti visas dabartines draudimo nuostatų i�lygas, grind�iamas tuo, kad
vairuotojas buvo paveiktas alkoholio, arba nenustatytos transporto priemonės padarytos avarijos
atveju. Nukentėjusiųjų, kuriems �alą padarė nenustatytos transporto priemonės, atveju reikėjo
sureguliuoti rizikos būti apgautais ir tikslo neatsakyti i�mokėti nukentėjusiems kompensacijų
santykį. Taip pat reikia suvienodinti skirtingas teisines valstybių narių koncepcijas, pvz., dėl
galimybės pačiam apdraustajam kai kuriais atvejais atlyginti pa�eidimų metu padarytą �alą. Be
to, nuostatos, padedančios lengviau sudaryti trumpalaikio draudimo sutartį parduodant arba
registruojant automobilį skirtingoms jurisdikcijoms priklausančiose įstaigose, bei suderintos
nuostatos dėl �alos atlyginimo reikalavimų, pagal Ketvirtąją motorinių transporto priemonių
draudimo direktyvą, turėtų padėti pasiekti ai�kumo Europos Sąjungos teisėje.

III.  Bendrosios pozicijos nagrinėjimas, kaip nustatyta dokumente Nr. 16182/031

1. Bendrieji klausimai

Kompromisiniame tekste, dėl kurio Taryboje buvo pasiektas politinis susitarimas, i�lieka
pagrindiniai Komisijos pasiūlymo tikslai. Kartu jame yra ir keletas Europos Parlamento
pasiūlytų pakeitimų. Taryba i� dalies pakeitė Komisijos pasiūlymą atsi�velgdama į Europos
Parlamento pakeitimus. Ji nepanaikino dabartinių �emės ūkio paskirties transporto priemonėms
taikomų i�lygų, o siūlomą pėsčiųjų ir dviratininkų draudimo nuostatą pakeitė nuostata, kurioje
daug ai�kiau atsi�velgiama į galiojančią valstybių narių teisę (4 straipsnio 2 dalis). Nauja tai, kad
į 1 straipsnio 4 dalį Taryba įtraukė nuostatą,kuri padės i�vengti netinkamo teritorinės Motorinių
transporto priemonių direktyvos veikimo srities ai�kinimo. Taryba taip pat supaprastino siūlomą
nuostatą dėl atlyginimo procedūros taikymo visų motorinėmis transporto priemonėmis padarytų
avarijų atveju, kaip nustatyta Ketvirtojoje motorinių transporto priemonių draudimo direktyvoje,
ir i�plėtė �ios procedūros taikymo sritį traukdama �aliosios kortos sistemą (4 straipsnio 4 dalis, į
Direktyvą 90/232/EEB įterpiamas 4e straipsnis).

                                                
1 Pastaba: straipsnių numeriai yra nuoroda į Parlamento pirmojo svarstymo rezultatą (dok.

13585/03) arba, kur tiksliai nurodyta (�dabar: ...�) � į dokumentą, atspindintį Tarybos
bendrąją poziciją (dok. 16182/03).
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Pakeitimai buvo padaryti daugiausiai dėl techninių prie�asčių. Tačiau kai kurios Komisijos
pasiūlymo nuostatos buvo i� dalies pakeistos tam, kad būtų i�vengta galimų nesuderinamumų su
jau valstybėse narėse taikomais teisės aktais.

2. EP pakeitimai

Europos Parlamentas per pirmąjį svarstymą priėmė 26 teksto1 pakeitimus. Per darbo grupės
posėd�ius �ie EP pakeitimai buvo kruop�čiai i�nagrinėti ir keletas jų, bent i� principo, buvo
įtraukti į Tarybos tekstą. Tačiau Taryba laikėsi pozicijos, kad kiti pakeitimai neturi būti priimti.

2.1. �ie EP pakeitimai buvo priimti visi arba i� dalies ir su pataisymais įtraukti į tekstą:

26 ir 11 pakeitimas. Nauja 7a konstatuojamoji dalis (dabar: 8) ir 1 straipsnio 3 dalis, i�

dalies keičiančios Direktyvos 72/166/EEB 4 straipsnio b punktą.

(Paai�kinimas dėl �emės ūkio paskirties transporto priemonėms taikomų i�lygų.)

Taryba did�iąją dalį �ių pakeitimų įtraukė i�laikydama �emės ūkio paskirties transporto
priemonėms galiojančias i�lygas. Tačiau kita problema � visų tarpvalstybinio judėjimo metu
nukentėjusiųjų apsauga � buvo i�spręsta taikant garantijų fondo procedūrą, o ne reikalaujant
specialaus draudimo, kai i�va�iuojama i� registracijos �alies.  Be to, kaip kompromisas į tekstą
buvo įtraukta nuostata dėl prane�imo laikotarpio.

                                                
1 �r. dok. 13585/03. Buvo balsuota prie� 3 ir 13 pakeitimų projektus, jų turinį apima 25 ir 27

pakeitimai.
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25 ir 27 pakeitimas. Nauja 8a konstatuojamoji dalis (dabar: 10) ir 2 straipsnis, i� dalies
keičiantis Direktyvos 84/5/EEB 1 straipsnio antrą pastraipą.
(Ma�iausia draudimo suma.)

Nepaisydama teisėto siekio stiprinti nukentėjusiųjų apsaugą, Taryba turėjo atsi�velgti į skirtingą
padėtį valstybėse narėse ir �alyse kandidatės, susijusią su per tam tikrą laiką smarkiai
i�augusiomis draudimų sumomis.  Nors visų Parlamento siūlomų skaičių nebuvo galima įtraukti
bendrojoje pozicijoje nustatyti skaičiai ir pereinamasis laikotarpis atitinka pagrindinius
pakeitimų tikslus.

5 pakeitimas. I�braukiama 20 konstatuojamoji dalis.
(�Argumentuoto pasiūlymo� procedūra.)

Sprendimui i�braukti visą konstatuojamąją dalį dėl �argumentuoto pasiūlymo� procedūros
negalėjo būti pritarta. Vietoje to Taryba pirmenybę teikė tik papildomam paai�kinimui ir sutiko
i�braukti antrą sakinį, o tai turėtų patenkinti dalį Parlamento interesų, t. y. padėti i�vengti
nuorodos į atstovą �alos sureguliavimo reikalams (t. p. �r. 20 pakeitimą).

20 pakeitimas. 4 straipsnio 4 punktas, 4e straipsnio įtraukimas į Direktyvą 90/232/EEB.
(Ry�ys tarp nuostatų dėl �atstovo �alos sureguliavimo reikalams� ir �aliosios kortos biuro.)

Taryba priėmė did�iąją dalį EP pakeitimų. Atstovo �alos sureguliavimo reikalams vaidmens  ir
�aliosios kortos procedūrų ai�kinimu, be kita ko, ir čia apra�ytais atvejais, prisidedama prie
tinkamos administravimo praktikos ir neprie�taraujama jokiam esminiam pasiūlymo tikslui.
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7 ir 21 pakeitimas. Nauja 21b konstatuojamoji dalis (dabar: 24) ir 5 straipsnio 1 punktas, i�
dalies keičiantis Direktyvą 2000/26/EB.
(Briuselio konvencijos pakeitimas, reikalui esant, Reglamentu 44/2001 dėl įsisteigimo vietos
nuostatų.)

Taryba visus �iuos pakeitimus įtraukė, tačiau keisdama Direktyvos 2000/26/EB 4 straipsnį
Taryba ai�kiai parodė, kad �iuo atveju atskiros konstatuojamosios dalies nebūtų u�tekę.

14 pakeitimas. 2 straipsnis, i� dalies keičiantis Direktyvos 84/5/EEB 1 straipsnio 6 dalies 2
punktą.
(Teisės neatlyginti �alos, kai nukentėjęs asmuo patenka į ligoninę, i�lyga.)

Taryba priėmė EP pakeitimo turinį, tačiau kad valstybėms narėms būtų u�tikrintas būtinas
lankstumas ir dėl ankstesnėje straipsnio pastraipoje padarytų pakeitimų, pritaikė siūlomo
pakeitimo formuluotę.

15 pakeitimas. 4 straipsnio 2 dalies i�braukimas, naujo 1a straipsnio įtraukimas į
Direktyvą 90/232/EEB.
(Pėsčiųjų ir dviratininkų draudimas.)

Taryba pripa�ino, kad nuostatų tikslą � suderinti pėsčiųjų ir dviratininkų bei kitų keliais
va�iuojančių nemotorinių transporto priemonių naudotojų draudimo nuostatas � gali būti per
sunku pasiekti pagal siūlomą veikimo planą. Tačiau ji �ių nuostatų nei�braukė, kaip siūlė
Parlamentas, o pateikė jų paai�kinimus paminėdama jų teisę gauti kompensaciją pagal valstybės
narės įstatymus. Taip nemotorinių transporto priemonių naudotojų įtraukimo principas būtų
i�laikytas nerizikuojant, kad pagal �ią direktyvą valstybės narės i� anksto priims sprendimus dėl
teisės gauti kompensaciją.
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18 pakeitimas. 4 straipsnio 4 punktas, 4b straipsnio įtraukimas į Direktyvą 90/232/EEB.
(Informacija, kuri turi būti suteikiama draudimo liudijimo savininkui.)

Taryba įtraukė pagrindines EP pakeitimo mintis. Draudimo liudijimo savininkui papra�ius,
tiesiogiai susijusi informacija turi būti prieinama bet kada draudimo sutarties galiojimo
laikotarpiu. Taip turėtų būti u�tikrinta vartotojo teisių apsauga ir kartu metu galima i�vengti
nereikalingo lai�kų pristatymo. Tarybos teksto ir EP pakeitimų skirtumai daugiausiai buvo
redakcinio pobūd�io.

2.2. �ie pakeitimai buvo atmesti ir neįtraukti į Tarybos tekstą:

1, 6, 9 ir 23 pakeitimai. Naujos 3a ir 21a konstatuojamosios dalys; 1 straipsnio 1 punktas
(naujas) ir naujas 5a straipsnis (treilerių apibrė�imas ir jiems galiojančių specialių
nuostatų taikymas.)

Taryba laikėsi pozicijos, kad su treileriais susiję pakeitimai neturi būti priimti. Nors treilerių
sukeltų nelaimingų atsitikimų problemą galbūt dar teks svarstyti ateityje, Taryba nepritaria
po�iūriui, kad ai�kios vilkikų ir treilerių registracijos nebuvimas �iuo metu yra pagrindinė
problema. Be to, skirtingų valstybių narių nuostatų, susijusių su vilkikų ir treilerių registracijos
numeriais, suderinimas nebūtų draudimo direktyvų objektas.

2 ir 12 pakeitimai. Nauja 7b konstatuojamoji dalis ir 2 straipsnio 1 punktas.
(I�laidų, patirtų teisinių procedūrų metu keliant reikalavimą atlyginti �alą, įtraukimas.)

Taryba laikėsi pozicijos, kad �ie EP pakeitimai neturi būti priimti. Jos manymu, teisinių
procedūrų metu patirtų i�laidų draudimas įeina į savanori�ką draudimą ir jau yra apibrė�tas
specialioje draudimo direktyvoje. Be to, valstybių narių teisinių i�laidų sistema yra skirtinga ir
įvedus privalomą draudimą būtų sukeltas neigiamas �alutinis poveikis ir padidintas susitarimų be
teismo atvejų skaičius.
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4 ir 19 pakeitimai. Nauja 19a konstatuojamoji dalis, 4 straipsnio 4 punktas, 4 d straipsnio
naujo 1a punkto įtraukimas į Direktyvą 90/232/EEB).
(Tiesioginių veikimo teisių laikotarpio apribojimas.)

Taryba nemanė, kad būtų naudinga suderinti laikotarpius, per kuriuos nukentėjęs asmuo gali
pateikti reikalavimą atlyginti �alą, kadangi valstybių narių teisinės tradicijos ir padėtis yra
skirtinga, be to, labai skiriasi ne tik �io laikotarpio prad�ios datos, bet ir jo nutraukimo bei
visi�ko sustabdymo nuostatos. �ių laikotarpių suderinimas taip pat nebūtų negyvybės draudimo
direktyvų objektas.

8 ir 24 pakeitimai. Nauja 21c konstatuojamoji dalis ir naujas 5 straipsnio 2a punktas.
(Centrinio organo, kaupiančio informaciją apie nelaimingus atsitikimus, įkūrimas.)

Taryba nepalaikė grie�to įpareigojimo įkurti centrinį informacijos kaupiamąjį organą. Nors
pripa�įsta siekį visoms susijusioms pusėms, ypač �alą patyrusiems asmenims, greičiau pateikti
geresnės kokybės informaciją, siūlomoje nuostatoje vis dėlto neapibrė�iama pakankamai ai�kiai,
kaip valstybės narės turėtų laikytis �io įsipareigojimo ir ar �ios direktyvos kontekste būtų galima
imtis kokių nors vykdomųjų veiksmų valstybių narių at�vilgiu. Tokio centro, kuris rinktų
teisėtvarkos informaciją, įkūrimas taip pat nebūtų ne gyvybės draudimo direktyvų objektas.

10 pakeitimas. 1 straipsnio 2 punktas, i� dalies keičiantis Direktyvos 72/166/EEB 2
straipsnio 1 pastraipą.
(Leidimas tikrinti).

Siūlomu pakeitimu siekiama i�vengti i�lygos dėl leidimo sistemingai tikrinti transporto
priemonių draudimą, o tai, keletos valstybių narių manymu, galėtų būti reikalinga. Tačiau
Taryba parėmė Komisijos pasiūlymą ir laikosi nuomonės, kad paskutinis nuostatos sakinys
padeda u�tikrinti pakankamą visų interesų ir valstybių narių vald�ios organų lankstumo
pusiausvyrą.
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28 pakeitimas. 2 straipsnis, i� dalies keičiantis Direktyvos 84/5/EEB 1 straipsnio 3
pastraipą.
(Draudimų sumų per�iūra.)

Taryba nemanė, kad būtų naudinga Komisijos pasiūlymo nuostatą pakeisti EP pakeitime siūloma
nuostata. Pirmiausia, Komisijos siūloma nuostata siekiama, kad būtų periodi�kai per�iūrimos
sumos, siekiant i�vengti infliacijos poveikio joms (kaip paai�kinta atitinkamoje konstatuojamoje
dalyje). Siūlomas pakeitimas negali pakeisti nuostatos dėl infliacijos. Antra, siūlomas pakeitimas
reik�tų, kad būtų u�bėgta u� akių būsimam įgytinos patirties tyrimo rezultatui (�per�iūrima
vėliau�).

16 pakeitimas. 4 straipsnio 3 dalis, i� dalies keičianti Direktyvos 90/232/EEB 2 straipsnį.
(Draudimo liudijimo veikimo sritis.)

Taryba nemanė, kad būtų naudinga į direktyvą įtraukti EP pakeitimą, nes jis galėtų sudaryti
įspūdį, kad laikinas arba teritorinis atitinkamų nuostatų taikymas yra ribojamas, o tai susilpnintų
paprastesnio draudimo liudijimo turėtojų siekį judėti.

17 pakeitimas. 4 straipsnio 4 dalis, 4a straipsnio įtraukimas į Direktyvą 90/232/EEB.
(Valstybės narės, kurioje kilo pavojus, apibrė�imas.)

Taryba negalėjo priimti EP pakeitimo, kadangi reikalingas ai�kus apibrė�imas, kuriame būtų
nusakoma, kuri valstybė narė yra laikoma valstybe, kurioje kilo pavojus. Todėl Taryba pritarė
Komisijos pasiūlymui.

22 pakeitimas. Naujas 5 straipsnio punktas.
(Įsipareigojimas pateikti �argumentuotą pasiūlymą�.)

Taryba �į pakeitimą atmetė dėl teisinės metodikos prie�asčių, nes buvo atmesti ir 2 bei 12
pakeitimai.
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3. Tarybos į tekstą įtrauktos svarbios naujovės

1 straipsnio 5 dalis, dabar: 1 straipsnio 4 dalis. Direktyvos 72/166/EEB taikymo srities
patikslinimas.

Nuoroda Direktyvos 72/166/EEB 6 straipsnyje ir 7 straipsnio 1 dalyje  į ne europinę ES valstybių
narių teritoriją buvo i�braukta siekiant patikslinti dabartinę �ios direktyvos veikimo sritį.

4 straipsnio 4 dalis, 4e straipsnio įtraukimas į Direktyvą 90/232/EEB.
(�aliosios kortos biurai ir techninis paai�kinimas.)

Taryba, keisdama Komisijos pasiūlymą dėl siūlomų atstovų �alos sureguliavimo klausimams
spręsti pakeitimo gerai organizuotais �aliosios kortos biurais, i� dalies vadovavosi 20 Europos
Parlamento pakeitimu. Dėl to �i nuostata buvo paai�kinta ir gerokai sutrumpinta. Be to, Taryba
i�plėtė argumentuoto pasiūlymo procedūros, numatytos Ketvirtojoje motorinių transporto
priemonių draudimo direktyvoje, taikymą ir �aliosios kortos biurams.  Todėl siekiant paai�kinti,
kad apra�ytu atveju nuorodos į �draudikų biurus� gali būti interpretuojamos kaip nuorodos į
�aliosios kortos biurus į Direktyvos 72/166/EEB 1 straipsnio 3 dalį buvo įtraukta nuoroda .

4. I�vada

Tarybos patvirtinta bendroji pozicija visi�kai sutampa su pagrindiniais Komisijos pasiūlymo
tikslais. Nors tam tikrose nuostatose labiau atsi�velgiama į valstybių narių pasirinkimą, direktyva
visi�kai atitinka tikslą, kuriuo siekiama supaprastinti veiksmingesnės motorinių transporto
priemonių draudimo vidaus rinkos administravimo nuostatas, ir kartu u�tikrintai i�laikyti geresnę
vartotojų ir potencialių nukentėjusiųjų apsaugą. Be to, Taryba priėmė i� dalies arba visi�kai kai
kuriuos svarbiausius EP pakeitimus, atsi�velgdama į  Parlamento interesus ir laikydamasi
teigiamos teisėkūros praktikos, įgytos sprend�iant kai kuriuos svarbius klausimus.
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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. 


