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SMERNICA 2004/     /ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU

A RADY

pozmeňujúca smernicu Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS

a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES

týkajúce sa poistenia za �kodu spôsobenú

prevádzkou motorových vozidiel

(Text s platnosťou pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o zalo�ení Európskeho  spoločenstva a predov�etkým na prvú a tretiu
vetu jej článku 47 ods. 2, na článok 55 a článok 95 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie1,

so zreteľom na pozíciu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru2,

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy 3,

                                                
1 Ú. v. C 227 E, 24.9.2002, str. 387.
2 Ú. v. C 95, 23.4.2003, str. 45
3 Pozícia Európskeho parlamentu z 22. októbra 2003 (nie je zatiaľ uverejnené v Úradnom

vestníku), Spoločná pozícia Rady z ................................. (nie je zatiaľ uverejnené v
Úradnom vestníku) a Pozícia Európskeho parlamentu z .......(nie je zatiaľ uverejnená v
Úradnom vestníku).
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Keď�e:

(1) Poistenie zodpovednosti za �kodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (poistenie

motorových vozidiel) má zvlá�tny význam pre občanov Európy, či u� sú  poistencami

alebo obeťami nehody.  Rovnako je aj  hlavným predmetom záujmu poisťovacích

podnikov, preto�e tvorí významnú zlo�ku podnikania v oblasti ne�ivotných poistení v

spoločenstve.  Poistenie motorových vozidiel má vplyv aj na oblasť voľného pohybu

osôb a vozidiel.  Preto by mal byť postup spoločenstva v oblasti finančných slu�ieb

zameraný hlavne na posilnenie a konsolidáciu jednotného trhu v oblasti poisťovania

motorových vozidiel.

(2) Významný pokrok v tomto smere dosiahla Rada prijatím smernice 72/166/EHS z 24.

apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských �tátov týkajúcich sa poistenia

zodpovednosti za �kodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a kontroly plnenia

povinnosti poistenia tejto zodpovednosti 1, prijatím druhej smernice Rady 84/5/EHS z 30.

decembra 1983 o aproximácii zákonov členských �tátov týkajúcich sa poistenia

zodpovednosti za �kodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel 2, prijatím tretej

smernice 90/232/EHS zo 14. mája 1990 o aproximácii zákonov členských �tátov

týkajúcich sa  poistenia zodpovednosti za �kodu spôsobenú prevádzkou motorových

vozidiel 3´a prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/26/ES zo 16. mája

2000 o aproximácii zákonov členských �tátov týkajúcich sa  poistenia zodpovednosti za

�kodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (�tvrtá smernica o poistení

motorových vozidiel) 4.

                                                
1 Ú. v. L 103, 2.5.1972, str. 1. Smernica bola naposledy zmenená smernicou 84/5/EHS

(Ú. v. L 8, 11.1.1984, str. 17).
2 Ú. v. L 8, 11.1.1984, str. 17 Smernica bola naposledy zmenená smernicou 90/232/EHS

(Ú. v. L 129, 19.5.1990, str. 33).
3 Ú. v. L 129, 19.5.1990, str. 33.
4 Ú. v. L 181, 20.7.2000, str. 65.
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(3) Systém spoločenstva v oblasti poisťovania motorových vozidiel musí byť zaktualizovaný

a zlep�ený.  Táto potreba sa na základe konzultácii s priemyselnými a spotrebiteľskými

zdru�eniami a zdru�ením obetí ukázala byť oprávnenou.

(4) S cieľom vylúčiť v�etky mo�né nesprávne interpretácie ustanovení smernice 72/166/EHS

a umo�niť ľah�ie poistenie vozidiel, ktoré boli označené dočasnou tabuľkou s

evidenčným číslom, územie, na ktorom sa vozidlo obvykle nachádza by malo byť

územím �tátu, ktorého tabuľka s evidenčným číslom je na vozidle, bez ohľadu na to, či

ide o trvalú alebo dočasnú tabuľku s evidenčným číslom.

(5) Vozidlá s nesprávnou alebo neplatnou tabuľkou s evidenčným číslom sú podľa smernice

72/166/EHS pova�ované za vozidlá obvykle sa nachádzajúce na území toho členského

�tátu, ktorý túto tabuľku vydal.  Toto pravidlo často znamená, �e poistné agentúry

jednotlivých �tátov sú nútené  zaoberať sa ekonomickými následkami nehôd, ktoré nijako

nesúvisia s členským �tátom, v ktorom sídlia.  Bez toho, aby ním bolo zmenené

v�eobecné kritérium tabuľky s evidenčným číslom, ktoré určuje územie �tátu, na ktorom

sa vozidlo obvykle nachádza, malo by byť zavedené osobitné pravidlo pre prípad

spôsobenia nehody vozidlom bez tabuľky s evidenčným číslom alebo s tabuľkou, ktorá

(u�) nepatrí tomuto vozidlu.  V tomto prípade a len pre účely urovnania pohľadávky by

malo byť územie �tátu, na ktorom sa vozidlo obvykle nachádza, územím �tátu, v rámci

ktorého do�lo k nehode.
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(6) S cieľom uľahčenia interpretácie a uplatňovania pojmu �náhodné kontroly�, ktorý sa

nachádza v smernici 72/166/EHS, by malo byť príslu�né ustanovenie objasnené.  Zákaz

systematických kontrol poistenia motorových vozidiel v členských �tátoch by sa mal

vzťahovať rovnako na vozidlá, ktoré sa obvykle nachádzajú na území iného členského

�tátu ako aj na vozidlá, ktoré sa obvykle nachádzajú na území tretieho �tátu a vstupujú na

ich územie z územia iného členského �tátu.   Mô�u byť povolené len nesystematické

kontroly, ktoré nie sú diskriminujúce a vykonávajú sa ako súčasť kontrol, ktoré nie sú

výlučne zamerané na overenie takéhoto poistenia.

(7) Článok 4 písm. a smernice 72/166/EEC umo�ňuje členskému �tátu konať odchylne od

v�eobecného záväzku pri zabezpečení povinného poistenia vozidiel, ktorých majiteľmi sú

určité fyzické alebo právnické osoby, verejnoprávne alebo súkromnoprávne.  V prípade

nehody zavinenej takýmito vozidlami, musí takto postupujúci členský �tát označiť úrad

alebo orgán, ktorý vyplatí náhradu �kody obetiam nehody spôsobenej na území iného

členského �tátu.   S cieľom zabezpečiť náhradu �kody spôsobenej takýmito vozidlami

nielen pre obete nehôd v zahraničí, ale aj v tom istom členskom �táte, na ktorého území

sa vozidlo obvykle nachádza, bez ohľadu na to, či má obeť bydlisko na území toho �tátu,

by sa mal tento článok zmeniť.   Okrem toho by mali členské �táty zabezpečiť, aby sa

zoznam osôb, ktoré sú vyňaté z povinného platenia poistného a úradov alebo orgánov pre

náhradu �kody obetiam nehôd spôsobených takýmito vozidlami oznámil Komisii, ktorá

ho zverejní.
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(8) Článok 4 písm. b smernice 72/166/EEC umo�ňuje členskému �tátu konať odchylne od

v�eobecného záväzku pri zabezpečení povinného poistenia určitých typov vozidiel alebo

určitých vozidiel, ktoré majú osobitnú tabuľku.  V tomto prípade majú ostatné členské

�táty právo po�adovať pri vstupe takého vozidla na ich územie platnú zelenú kartu alebo

osvedčenie o hraničnom poistení, s cieľom zabezpečiť náhradu �kody obetiam

akejkoľvek nehody, ktorú spôsobia takéto vozidlá na ich území.  Keď�e zru�enie

hraničných kontrol v rámci spoločenstva znemo�nilo zabezpečenie toho, aby boli vozidlá

prechádzajúce cez hranicu poistené, nie je mo�né naďalej zabezpečiť vyplatenie náhrady

�kody obetiam nehôd spôsobených v zahraničí.  Okrem toho by sa malo zabezpečiť, aby

vyplatenie náhrady �kody nebolo umo�nené len obetiam nehôd spôsobených takýmito

vozidlami v zahraničí, ale aj na území �tátu, na ktorom sa takéto vozidlo obvykle

nachádza.  Na tento účel by mali členské �táty zaobchádzať s obeťami nehôd

spôsobených takýmito vozidlami rovnako ako s obeťami nehôd spôsobených

nepoistenými vozidlami.  V smernici 84/5/EHS je uvedené, �e náhradu �kody obetiam

nehôd spôsobených nepoistenými vozidlami by mal vyplatiť poverený orgán členského

�tátu, v ktorom sa nehoda stala.  V prípade vyplatenia náhrady �kody obetiam nehôd

spôsobených vozidlami, na ktoré sa vzťahuje výnimka, by mal mať orgán poverený

vyplatením náhrady spôsobenej �kody mo�nosť nárokovať si jej uhradenie na orgáne

členského �tátu, na ktorom území sa vozidlo obvykle nachádza.   Komisia by po uplynutí

piatich rokov od dátumu vstupu do platnosti tejto smernice mala, ak to bude pova�ovať

za vhodné, na základe skúseností z uskutočňovania a uplatňovania tejto výnimky

predlo�iť návrh na ich nahradenie alebo zru�enie.  Príslu�né ustanovenie smernice

2000/26/ES by sa malo tie� vypustiť.
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(9) Odkaz na neeurópske územie členských �tátov v článku 6 a 7 ods. 1 smernice

72/166/EHS sa vypú�ťa s cieľom objasniť rozsah uplatňovania smerníc o poistení

motorových vozidiel v súlade s článkom 299 Zmluvy.

(10) Povinnosť členských �tátov zabezpečiť poistné krytie aspoň čo sa týka jeho určitej

minimálnej vý�ky je dôle�itým prvkom zabezpečenia ochrany obetí.   Minimálna vý�ka

poistného krytia uvedená v smernici 84/5/EHS by nemala byť aktualizovaná len na

základe inflácie, ale mala by sa zvy�ovať podľa potreby pre lep�iu ochranu obetí.

Vzhľadom na uľahčenie zavedenia tejto minimálnej vý�ky by malo byť stanovené

prechodné obdobie 5 rokov od dátumu vykonávania tejto smernice.  Členské �táty by

mali do tridsiatich mesiacov od dátumu vykonávania smernice zvý�iť vý�ku poistného

krytia najmenej o polovicu jej teraj�ej úrovne.

(11) S cieľom zabezpečiť, aby sa minimálna vý�ka poistného krytia postupne menila, mala by

sa zaviesť revízna dolo�ka, ktorej smerné hodnoty sa budú čerpať z Európskeho indexu

spotrebiteľských cien (EICP), ktorý vydáva Eurostat, tak ako je uvedené v nariadení

Rady (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 týkajúce sa harmonizácie indexov

spotrebiteľských cien 1.  Musia sa stanoviť pravidlá postupu upravujúce takúto revíziu.

                                                
1 Ú. v. L 257, 27.10.1995, str. 1. Nariadenie zmenené nariadením (ES) č. 1882/2003

Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. L 284, 31.10.2003, str. 1).
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(12) Smernica 84/5/EHS umo�ňujúca členským �tátom v záujme prevencie podvodov

obmedziť alebo vylúčiť náhradu �kody povereným orgánom v prípade spôsobenia vecnej

�kody neidentifikovaným vozidlom, by mohla v niektorých prípadoch zabrániť

legitímnemu od�kodneniu obetí.  Obmedzenie alebo vylúčenie náhrady �kody na základe

toho, �e bola �koda spôsobená neidentifikovaným vozidlom by sa nemalo uplatňovať

vtedy, ak má poverený orgán od�kodniť v�etky obete za ťa�kú ujmu na zdraví spôsobenú

pri rovnakej nehode, pri ktorej bola spôsobená vecná �koda.  Členské �táty mô�u stanoviť

čiastku neprevy�ujúcu hranicu stanovenú v uvedenej smernici, za ktorú mô�e byť

zodpovedná obeť spôsobenej vecnej �kody.  Podmienky pre uznanie ujmy na zdraví za

ťa�kú by mali určiť legislatívne alebo administratívne ustanovenia jednotlivých

členských �tátov, na ktorých území do�lo k nehode.  Pri stanovovaní týchto podmienok

mô�u členské �táty zohľadniť, okrem iného, to, či si zranenie vy�adovalo nemocničnú

starostlivosť.

(13) V súčasnosti oprávňuje smernica 84/5/EHS členské �táty stanoviť čiastku neprevy�ujúcu

stanovenú  hranicu, za ktorú mô�e zodpovedať obeť v prípade spôsobenia vecnej �kody

nepoisteným vozidlom.  Táto mo�nosť nespravodlivým spôsobom zni�uje úroveň

ochrany týchto obetí a spôsobuje ich diskrimináciu vo vzťahu k obetiam iných nehôd.  Z

tohoto dôvodu by to u� nemalo byť dovolené.

(14)  Druhá smernica Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, smerníc a

správnych ustanovení týkajúcich sa priameho poistenia iného ne� je �ivotné poistenie a

stanovujúca ustanovenia na uľahčenie efektívneho uplatňovania slobody poskytovania

slu�ieb 1 by sa mala zmeniť s cieľom umo�niť odvetviu poisťovacích podnikov mať

svojich zástupcov vo vzťahu k poisteniu motorových vozidiel tak, ako je to vo vzťahu k

iným poisteniam.

                                                
1 Ú. v. L 172, 4.7.1988, str. 1. Smernica bola naposledy zmenená smernicou 2000/26/EHS.
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(15) Zahrnutie v�etkých cestujúcich vo vozidle do poistného krytia je významným úspechom

teraj�ej legislatívy.  Dosiahnutie tohoto cieľa by bolo ohrozené, ak by sa v národnej

legislatíve alebo v klauzule poistnej zmluvy vylúčili cestujúci z poistného krytia  z

dôvodu toho, �e vedeli alebo mali vedieť o tom, �e v čase nehody jazdil �ofér pod

vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky.  Cestujúci nie je zvyčajne schopný správne

posúdiť úroveň intoxikácie vodiča.  Cieľ odradiť ľudí od toho, aby riadili vozidlo pod

vplyvom omamných látok nie je mo�né dosiahnuť tým, �e sa zní�i úroveň poistného

krytia cestujúcich, ktorí sú obeťami nehôd motorových vozidiel.  Poistné krytie týchto

cestujúcich povinným poistením motorových vozidiel nepredurčuje ani povinnosť

od�kodnenia obetí v súvislosti s uplatniteľným národným zákonodarstvom, a ani

priznanie od�kodnenia v osobitných prípadoch nehôd.

(16) Ujmy na zdraví a vecné �kody, ktoré utrpeli chodci, cyklisti a ostatní účastníci cestnej

premávky, ktorí nejazdia na motorových vozidlách a ktorí sú zvyčajne najslab�ími

účastníkmi dopravných nehôd, by mali byť poistne kryté z povinného poistenia vozidla,

ktoré bolo účastníkom dopravnej nehody, ak majú tieto osoby v súlade s národným

občianskym právom nárok na od�kodnenie.  Toto ustanovenie nepredurčuje úroveň

zodpovednosti za prevádzku motorového vozidla alebo nárok na priznanie od�kodnenia v

osobitných prípadoch nehôd spadajúcich do rámca legislatívy jednotlivých �tátov.
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(17) Niektoré poisťovne vkladajú do svojich poistných zmlúv klauzuly, ktoré majú za

následok vypovedanie zmluvy v prípade, ak sa vozidlo nachádza mimo  územia

členského �tátu, kde je prihlásené, dlh�ie ako je určené obdobie.  Toto je v rozpore so

zásadou smernice 90/232/EHS, podľa ktorej by sa malo povinné poistenie zodpovednosti

za �kodu v súvislosti s pou�ívaním motorových vozidiel vzťahovať na celé územie

spoločenstva na základe jednotnej poistnej sadzby.  Preto by malo byť stanovené, �e

poistné krytie zostáva platné počas celého trvania zmluvy, bez ohľadu na to, či sa vozidlo

nachádza v určitom období na území iného �tátu, bez toho aby boli dotknuté povinnosti

registrácie vozidiel vyplývajúce z legislatívnych úprav jednotlivých členských �tátov.

(18) Mali by sa podniknúť kroky na uľahčenie poistenia vozidiel dovezených z jedného

členského �tátu do druhého, a to aj v prípade, keď vozidlo e�te nie je zaregistrované v

�táte určenia.  Je potrebné zaviesť dočasnú výnimku v rámci v�eobecného pravidla

určujúceho členský �tát, ktorý nesie riziko.  V priebehu tridsiatich dní od dovezenia,

poskytnutia vozidla alebo jeho expedície od predajcu sa za členský �tát nesúci riziko

pokladá členský �tát určenia.

(19) Osoba, ktorá chce uzavrieť novú poistnú zmluvu motorového vozidla s inou poisťovňou,

by mala byť schopná vysvetliť nehody a predlo�iť �tatistiku �kodových udalostí v rámci

aktuálnej poisťovne.  Poistený by mal mať právo vy�iadať si kedykoľvek �tatistiku

�kodových udalostí, alebo o absencii �kôd, týkajúce sa vozidla alebo vozidiel, ktoré boli

poistne kryté na základe zmluvy najmenej z predo�lých piatich rokov.  Poisťovne, alebo

iná in�titúcia, ktorá bola určená �tátom na uzatváranie zmlúv povinného poistenia alebo,

ktorá má právo  vydávať takúto �tatistiku, by ju mal poistencovi doručiť do 15 dní od

podania �iadosti.
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(20) S cieľom ochrany obetí nehôd spôsobených motorovými vozidlami by členské �táty

nemali povoliť poisťovniam vyu�ívať čiastku, za ktorú mô�e zodpovedať po�kodený.

(21) Právo uzavrieť poistnú zmluvu a na priame uplatňovanie svojich nárokov voči

poisťovniam je dôle�itým bodom ochrany obetí akýchkoľvek dopravných nehôd

motorových vozidiel. Smernica 2000/26/EC dáva obetiam nehôd, ku ktorým do�lo v

členskom �táte, v ktorom nie je poistený prihlásený k pobytu, a ktoré spôsobilo poistené

motorové vozidlo, ktoré sa obvykle nachádza na území tohto členského �tátu, právo

priameho nárokovania od�kodnenia voči poisťovni, v ktorom má osoba, ktorá spôsobila

nehodu, poistenú zodpovednosť za  �kodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.  S

cieľom uľahčiť efektívne a rýchle urovnanie nárokov na plnenie a zabrániť čo v čo

najväč�ej miere nákladným súdnym konaniam by mali mať toto právo obete v�etkých

nehôd spôsobených motorovými vozidlami.

(22) Na zvý�enie ochrany v�etkých obetí nehôd spôsobených motorovým i vozidlami by malo

prekladanie odôvodneného návrhu uvedené v smernici 2000/26/ES platiť na v�etky

dopravné nehody .  Rovnaký postup by sa mal uplatňovať mutatis mutandi aj v prípade,

ak od�kodnenie za nehodu vykonávajú národné kancelárie poisťovateľov tak ako je

uvedené v smernici 72/166/EHS.

(23) S cieľom uľahčiť po�kodenej osobe nárokovanie náhrady �kody by im mali informačné

centrá vytvorené v súlade so smernicou 2000/26/ES poskytnúť informácie týkajúce sa

nehôd, na ktoré sa táto smernica vzťahuje a mali by byť schopné poskytovať takéto

informácie aj v prípade v�etkých dopravných nehôd.
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(24) Preto�e bola smernica 2000/26/ES prijatá pred prijatím nariadenia Rady (ES) 44/2001 z

22. decembra 2000 o súdnej príslu�nosti a uznaní a výkonu rozhodnutí v občianskych a

obchodných veciach 1 , ktoré nahradilo Bruselskú konvenciu z 27. septembra 1968 o tej

istej veci, mô�u si niektoré �táty upraviť, ak to uznajú za vhodné, odkaz na túto

konvenciu v smernici.

(25) Smernice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a smernica

Európskeho parlamentu a Rady by mali byť z uvedených dôvodov zmenené a doplnené

takto

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k smernici 72/166/EHS

Smernica 72/166/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1) Článok 1, bod 4 sa mení a dopĺňa takto:

(a) (a) prvá odrá�ka sa nahrádza takto:

"� územie �tátu, ktorého tabuľku s evidenčným číslom vozidlo má, bez ohľadu

na to, či je táto tabuľka s riadnym evidenčným číslom alebo so zvlá�tnym

evidenčným číslom;�;

                                                
1 Ú. v. L 12, 16.1.2001, str. 1. Nariadenie naposledy zmenené v roku 2003 aktom o

pristúpení.
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(b) dopĺňa sa nová zará�ka, ktorá znie:

"� v prípade ak vozidlo nemá tabuľku s evidenčným číslom alebo nemá

zodpovedajúcu tabuľku s evidenčným číslom a stane sa účastníkom

dopravnej nehody, mô�e �tát, na ktorom území k nehode do�lo, vyplatiť

od�kodnenie tak ako je uvedené v prvej odrá�ke článku 2(2) tejto smernice

alebo v článku 1(4) druhej smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o

aproximácií zákonov členských �tátov týkajúcej sa zodpovednosti za �kodu

spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel *;

                                      

* Ú. v.  L  8, 11.5. 1984, str. 17.�;

2) v článku 2 sa odsek 1nahrádza týmto textom:

"1. Členské �táty upustia od vykonávania kontroly poistenia zodpovednosti za �kodu,

pokiaľ ide o vozidlá obvykle sa nachádzajúce na území iného členského �tátu a vozidlá

obvykle sa nachádzajúce na území tretieho �tátu, ktoré vstupujú na ich územie z územia

iného členského �tátu.  Mô�u v�ak vykonávať náhodné kontroly poistenia, pokiaľ

nebudú diskriminujúce a budú sa vykonávať ako súčasť kontrol, ktoré nie sú výlučne

zamerané na kontrolu poistenia.
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3) Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

(a) v bode (a), druhý pododsek:

(i) prvá veta sa nahrádza takto:

�Členský �tát s takouto výnimkou prijme vhodné opatrenia, aby sa

zabezpečilo, �e náhrada �kody sa vyplatí v súvislosti s akoukoľvek

stratou alebo ujmou na zdraví zapríčinenou na jeho území alebo na území

iného členského �tátu vozidlami, ktoré patria takýmto osobám.�;

(ii) posledná veta sa nahrádza takto:

�Členský �tát oznámi Komisii zoznam osôb, ktoré sú vyňaté z platenia

povinného zákonného poistenia a úradov alebo orgánov pre náhradu

�kody.  Komisia zoznam uverejní.�;

(b) v bode (b) sa druhý pododsek nahrádza takto:

�V takomto prípade členské �táty zabezpečia, aby sa s vozidlami uvedenými v

prvom pododseku tohto bodu zaobchádzalo rovnakým spôsobom ako s

vozidlami, pri ktorých nebola splnená poisťovacia povinnosť podľa článku 3

ods. 1. Orgán pre náhradu �kody v členskom �táte, v ktorom sa nehoda

odohrala, odpočíta po�iadavku z garančného fondu podľa článku 1 ods. 4

smernice 84/5/EHS v členskom �táte, kde sa vozidlo obvykle nachádza.
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Po uplynutí piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti smernice 2004

/ES/+ Európskeho parlamentu a Rady, ktorá mení a dopĺňa smernice Rady

72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a smernicu 2000/26/ES

Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa vzťahujú na povinné zmluvné

poistenie zodpovednosti za �kodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel

*, predlo�ia členské �táty Komisii správu o vykonávaní a praktickom

uplatňovaní tohto bodu.  Po preskúmaní týchto správ predlo�í Komisia, ak je to

potrebné, návrhy na nahradenie alebo zru�enie tejto výnimky.

                                    
* Ú.v.     , str.     .�;

4) v článkoch 6 a 7 ods. 1 sa slová �alebo na neeurópskom území členského �tátu�

vypú�ťajú.

Článok 2

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k smernici 84/5/EHS

Článok 1 smernice 84/5/EHS sa nahrádza takto:

�Článok 1

1. Poistenie uvedené v článku 3 ods. 1 smernice 72/166/EHS povinne pokrýva �kodu na

majetku a ujmu na zdraví.

                                                
+ Vlo�te číslo tejto smernice.
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2. Bez dotknutia akýchkoľvek vy��ích záruk, ktoré mô�u byť stanovené členskými �tátmi,

ka�dý členský �tát po�aduje, aby boli sumy, pre ktoré bude poistenie povinné, prinajmen�om:

(a) v prípade ujmy na zdraví 1 000 000 eur pre ka�dého po�kodeného; Členské �táty mô�u

namiesto tejto sumy zaviesť minimálnu sumu vo vý�ke 5 000 000 eur na nárok, bez ohľadu

na počet po�kodených;

(b) v prípade �kody na majetku 1 000 000 eur na nárok, bez ohľadu na počet po�kodených.

Členské �táty majú prechodné obdobie piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti

smernice 2004/    /ES +  Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice

Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a smernica 2000/26/ES Európskeho

parlamentu a Rady, ktoré sa vzťahujú na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za �kodu

spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel *, v priebehu ktorého zvý�ia záruky na úroveň

po�adovanú týmto odsekom.

V lehote 30 mesiacov od dátumu vykonávania smernice 2004/     /ES + zvý�ia členské �táty

záruky aspoň na polovicu úrovne súm, ktoré sú ustanovené v tomto odseku.

3. Sumy uvedené v odseku 2 sa prehodnotia ka�dých päť rokov tak, aby bolo mo�né

zohľadniť zmeny v európskom indexe spotrebiteľských cien, ako je stanovené v nariadení Rady

(ES) 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien **.  Prvé

prehodnotenie sa uskutoční po uplynutí lehoty piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti

smernice 2004 /.../ES.+

                                                
+ Vlo�te číslo tejto smernice.
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Sumy sa automaticky upravia.   Tieto sumy sa zvý�ia o percentá udané európskym indexom

spotrebiteľských cien v danom období, to znamená: v priebehu piatich rokov, ktoré

bezprostredne predchádzali prehodnoteniu, pričom sa sumy zaokrúhlia na násobok 10 000 eur.

Komisia oznámi upravené sumy Európskemu parlamentu a Rade a zabezpečí ich uverejnenie v

Úradnom vestníku Európskej únie.

4. Ka�dý členský �tát zalo�í alebo schváli orgán pre náhradu �kody zodpovedný za

poskytnutie náhrady �kody najmenej do vý�ky povinného zmluvného poistenia za �kodu na

majetku alebo ujmu na zdraví spôsobenú neidentifikovaným vozidlom alebo vozidlom, ktoré

nemalo splnenú poisťovaciu povinnosť podľa odseku 1.

Týmto ustanovením v prvom pododseku nie je dotknuté právo členských �tátov pova�ovať

náhradu �kody týmto orgánom za subsidiárnu alebo nesubsidiárnu a právo prijať ustanovenie na

urovnanie nárokov medzi tým orgánom a osobou alebo osobami zodpovednými za nehodu, a

ostatnými poisťovňami alebo orgánmi sociálneho zabezpečenia, ktorým bola predlo�ená

po�iadavka nahradiť po�kodenej strane �kodu vo veci tej istej nehody.  Av�ak členské �táty

nemusia dovoliť orgánu vykonať platbu náhrady �kody ustanovenú podľa podmienok

po�kodeného akýmkoľvek spôsobom v prípade, �e zodpovedná osoba nie je schopná platiť alebo

odmieta platiť.

5. Po�kodený sa mô�e v ka�dom prípade priamo obrátiť na orgán, ktorý, na základe

informácií poskytnutých na �iadosť od po�kodeného, bude povinný dať po�kodenému

zdôvodnenú odpoveď ohľadom vyplatenia náhrady �kody.
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Členské �táty v�ak mô�u vylúčiť vyplatenie náhrady �kody týmto orgánom, pokiaľ ide o osoby,

ktoré dobrovoľne vstúpili do vozidla, ktoré zapríčinilo nehodu alebo ujmu na zdraví, v prípade,

keď orgán mô�e dokázať, �e tieto osoby si boli vedomé, �e vozidlo nebolo poistené.

6. Členské �táty mô�u obmedziť alebo vylúčiť vyplatenie náhrady �kody týmto orgánom v

prípade, �e do�lo k po�kodeniu majetku neidentifikovaným vozidlom.

Ak v�ak orgán vyplatil náhradu �kody za vá�nu ujmu na zdraví ka�dému po�kodenému pri

rovnakej nehode, pri ktorej do�lo k �kode na majetku neidentifikovaným vozidlom, členské �táty

nemô�u vylúčiť vyplatenie náhrady �kody na majetku na základe toho, �e vozidlo nie je

identifikované.  Okrem toho mô�u členské �táty schváliť sumu neprevy�ujúcu 500 eur, za ktorú

mô�e po�kodený v prípade nehody, následkom ktorej do�lo k po�kodeniu majetku, niesť

zodpovednosť.

Podmienky, za ktorých sa ujma na zdraví pova�uje za záva�nú, sú stanovené v súlade s právnymi

predpismi alebo administratívnymi ustanoveniami členských �tátov, v ktorých do�lo k nehode.

Okrem iného mô�u členské �táty vziať do úvahy, či si zranenie vy�iadala nemocničnú

starostlivosť.

7. Ka�dý členský �tát uplatňuje svoje zákony, nariadenia a administratívne ustanovenia pre

vyplácanie náhrady �kody týmto orgánom, bez po�kodenia akéhokoľvek iného postupu, ktorý je

výhodnej�í pre po�kodeného.

                                     

* Ú. v. L          , str.
** Ú. v. L 257, 27.10.95, str. 1 Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES)

1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady  (Ú. v. L 284, 31.10.2003, str. 1).�.
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Článok 3

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k smernici 88/357/EHS

Druhá veta v �tvrtom pododseku článku 12a ods. 4 smernice 88/357/EHS sa vypú�ťa.

Článok 4
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k smernici 90/232/EHS

Smernica 90/232/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1) V článku 1 sa vkladá nasledovný odsek medzi prvý a druhý odsek:

�Členské �táty prijmú potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, �e akékoľvek zákonné

ustanovenie alebo zmluvná klauzula obsiahnutá v poistnej zmluve, ktorá vylučuje

cestujúceho z poistného krytia na základe toho, �e pasa�ier vedel alebo mal vedieť, �e

vodič vozidla bol pod vplyvom alkoholu alebo akejkoľvek inej omamnej látky v čase

nehody, sa pova�uje za neplatné, pokiaľ ide o nároky takéhoto cestujúceho.�;

2) vkladá sa tento článok:

�Článok 1a

Poistenie uvedené v článku 3 ods. 1 smernice 72/166/EHS pokrýva ujmu na zdraví a

�kodu na majetku chodcov, cyklistov a ďal�ích nemotorizovaných účastníkov cestnej

premávky, ktorí majú v súlade s vnútro�tátnym občianskym právom nárok na náhradu

�kody v dôsledku nehody, ktorej účastníkom bolo motorové vozidlo. Tento článok platí

bez toho, aby bola dotknutá občianskoprávna zodpovednosť alebo vý�ka �kôd.�
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3) v článku 2 sa prvá zará�ka nahrádza takto:

"� pokrýva, na základe be�ného poistného a počas celej doby platnosti zmluvy,

celé územie spoločenstva, vrátane akejkoľvek doby, počas ktorej ostáva

vozidlo v iných členských �tátoch počas doby platnosti zmluvy; a�;

4) vkladá sa tento článok:

�Článok 4a

1. Bez ohľadu na druhú zará�ku článku 2 písm. d smernice 88/357/EHS *, ak je

vozidlo dovezené z jedného členského �tátu do druhého, členský �tát, ktorý podstupuje

riziko, sa pova�uje za členský �tát určenia bezprostredne po termíne, kedy bolo vozidlo

dovezené, poskytnuté alebo dopravené zákazníkovi v lehote maximálne tridsiatich dní,

hoci vozidlo nebolo formálne zaregistrované v členskom �táte určenia.

2. V prípade, �e vozidlo bolo účastníkom dopravnej nehody počas lehoty uvedenej v

odseku 1 tohto článku a nebolo poistené, orgán uvedený v článku 1 ods. 4 smernice

84/5/EHS v členskom �táte určenia je zodpovedný za poskytnutie náhrady �kody podľa

článku 1 spomínanej smernice.
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Článok 4b

Členské �táty zabezpečia, aby mal poistenec právo kedykoľvek po�iadať o doklad o

�kodovom priebehu poistenia zodpovednosti poistenca týkajúci sa vozidla alebo

vozidiel krytých poistnou zmluvou najmenej počas predchádzajúcich piatich rokov

zmluvného vzťahu alebo doklad o absencii takýchto �kôd.  Poisťovňa, alebo iná

in�titúcia, ktorá bola určená členským �tátom na uzatváranie zmlúv povinného poistenia

alebo, ktorá má právo vydávať takýto doklad, by ho mala poistencovi doručiť do 15 dní

od podania �iadosti.

Článok 4c

Poisťovne by nemali vyu�ívať čiastku, za ktorú mô�e zodpovedať po�kodený nehody,

pokiaľ ide o poistenie uvedené v článku 3 ods. 1 smernice 72/166/EHS.

Článok 4d

Členské �táty zaručia, aby po�kodené strany pri nehodách spôsobených poisteným

vozidlom, ako je uvedené v článku 3 ods. 1 smernice 72/166/EHS, po�ívali právo

priameho nárokovania na náhradu �kody voči poisťovni, kde má osoba, ktorá spôsobila

nehodu, uzavreté poistenie zodpovednosti za �kodu spôsobenú prevádzkou motorového

vozidla.

Článok 4e

Členské �táty vytvoria podľa článku 4 ods. 6 smernice 2000/26/ES ** postup pre

urovnanie nárokov vyplývajúcich z akejkoľvek nehody spôsobenej vozidlom, ktoré je

kryté poistením, ako je uvedené v článku 3 ods. 1 smernice 72/166/EHS.
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V prípade nehôd, ktoré mô�u byť vyrie�ené prostredníctvom systému poisťovacích

agentúr jednotlivých �tátov podľa článku 2 ods. 2 smernice 72/166/EHS, členské �táty

vytvoria rovnaký postup, ako je ustanovené v článku 4 ods. 6 smernice 2000/26/ES.  Pre

uplatňovanie tohto postupu sa akýkoľvek odkaz na poisťovaciu spoločnosť chápe ako

odkaz na poisťovacie agentúry jednotlivých �tátov, ako je definované v článku 1, bod 3

smernice 72/166/EHS.

                                              

* Druhá smernica Rady 88/357/EHS z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, nariadení
a administratívnych ustanovení týkajúcich sa podnikania v oblasti priameho poistenia
s výnimkou �ivotného poistenia a ustanovujúca opatrenia na uľahčenie efektívneho
uplatňovania slobody poskytovania slu�ieb (Ú. v. L 172, 4.7.1988, str. 1).  Smernica
naposledy zmenená a doplnená smernicou 2000/26/ES (Ú. v. L 181, 20.7.2000, str.
65).

** Smernica 2000/26/ES Európskeho parlamentu a Rady z dňa 16. mája 2000 o
aproximácii právnych predpisov členských �tátov, ktoré sa vzťahujú na poistenie
zodpovednosti za �kodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (Ú. v. L 181,
20.7.2000, str. 65).�;

5) v článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

"1. Členské �táty zabezpečia, aby, bez po�kodenia svojich záväzkov v súlade so

smernicou 2000/26/ES, informačné centrá zriadené alebo schválené v súlade s článkom 5

tejto smernice poskytovali informácie uvedené v tomto článku akejkoľvek strane, ktorá je

účastníkom nehody spôsobenej poisteným vozidlom, ako je uvedené v článku 3 ods. 1

smernice 72/166/EHS�.
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Článok 5
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k smernici 2000/26/ES

Smernica 2000/26/ES sa mení a dopĺňa takto:

1) v článku 4 sa odsek 8 nahrádza takto:

"8. Vymenovanie likvidačného zástupcu neznamená samo o sebe otvorenie pobočky

v zmysle článku 1 písm. b smernice Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii

zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení týkajúcich sa podnikania v oblasti

priameho poistenia s výnimkou �ivotného poistenia * a likvidačný zástupca sa nepova�uje

za podnik v zmysle článku 2 písm. c druhej smernice Rady 88/357/EHS alebo

� podnik v zmysle Bruselského dohovoru z 27. septembra 1968 o súdnej právomoci a

vykonávaní súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach - pokiaľ ide o

Dánsko,

� podnik v zmysle nariadenia Rady (ES) 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej

právomoci a uznávaní a vykonávaní súdnych rozhodnutí v občianskych a

obchodných veciach ** - pokiaľ ide o ostatné členské �táty.

                                                
* Ú. v. L 228, 11.8.92, str. 1  Smernica naposledy zmenená a doplnená

smernicou 2002/87/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. L 35, 11.2.2003,
str. 1).

** Ú. v. L 12, 16.1.01, str. 1  Nariadenie naposledy zmenené a doplnené v roku
2003 aktom o pristúpení.�;
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2) v článku 5 ods. 1 písm. a sa bod 2 (ii) vypú�ťa.

Článok 6
Vykonávanie

1. Členské �táty prijmú a uverejnia zákony, nariadenia a administratívne ustanovenia

potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr  do [...] X.  Ihneď o tom informujú

Komisiu.

Tieto opatrenia, keď ich prijmú členské �táty, budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo

budú sprevádzané takýmto odkazom pri príle�itosti ich úradného uverejnenia.

Metódy vypracovania takéhoto odkazu ustanovia členské �táty.

2. Členské �táty mô�u v súlade so Zmluvou zachovať alebo uviesť do platnosti ustanovenia,

ktoré sú pre po�kodenú stranu priaznivej�ie, ako tie ustanovenia, ktoré musia byť v súlade s touto

smernicou.

3. Členské �táty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútro�tátneho práva, ktoré

prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

                                                
X [24] mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
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Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 8

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským �tátom.

V

za Európsky parlament za Radu
predseda predseda
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I. Úvod

Dňa 7. júna 2002 Komisia predlo�ila návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorá mení

a dopĺňa smernice Rady 72/66/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a smernicu

2000/26/ES o poistení  zodpovednosti za �kodu v súvislosti s pou�ívaním vozidiel1 . Právnym

základom návrhu bol článok 47 ods. 2, článok 55 a článok 95 ods. 1. zmluvy.

Európsky parlament predlo�il svoje stanovisko v prvom čítaní dňa 22. októbra 20032.

Hospodársky a sociálny výbor predlo�il svoje stanovisko dňa 26. februára 20033
.

Dňa 27. novembra 2003 dosiahla Rada politickú dohodu s cieľom prijať spoločnú pozíciu v

neskor�om �tádiu v súlade s článkom 251 ods. 2 zmluvy.

Dňa 26. apríla 2004 prijala Rada spoločnú pozíciu o návrhu, ako je uvedené v dok. 16182/03.

II. Účel

Účelom uvedeného návrhu je aktualizácia platných ustanovení v oblasti poistenia motorových

vozidiel tak, aby sa zvý�ila ochrana prípadných po�kodených, zohľadnil nárast cezhraničnej

dopravy, v ktorej sú hraničné kontroly iba výnimkou, a vytvoril efektívnej�í trh s produktmi

poistenia motorových vozidiel. Bolo tie� potrebné vyplniť niektoré zrejmé medzery v súčasnej

legislatíve.

                                                
1 Ú. v. C 227 E, 24.9.2002, str. 387.
2 Zatiaľ neuverejnené v Ú. v.
3 Ú. v. C 95, 23.4.2003, str. 45.
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K najdôle�itej�ím prvkom patrí zlep�enie poistného krytia v prípade dlhodobého pobytu mimo

krajiny, v ktorej je vozidlo evidované, zvý�enie minimálnych súm poistného krytia osobnej ujmy

a �kôd na majetku v celej únii a odstránenie ka�dého doteraj�ieho vylúčenia z poistného krytia na

základe skutočnosti, �e vodič bol pod vplyvom alkoholu alebo v prípade dopravnej nehody s

nezisteným vozidlom. V prípade �kôd zapríčinených neidentifikovanými vozidlami bolo

potrebné vytvoriť rovnováhu medzi rizikom podvodu a cieľom nie príli� jednoduchého vylúčenia

platieb pre po�kodených. Ďal�ou otázkou boli rozdiely v právnych koncepciách rôznych

členských �tátov, ako napr. v súvislosti s mo�nosťou spoluúčasti poistenca v niektorých

prípadoch. Právne prostredie v Európskej únii by mali zlep�iť aj ustanovenia o zjednodu�ení

krátkodobého poistenia v prípade kúpy a evidencie vozidla v rôznych jurisdikciách, ako aj

zosúladené ustanovenia týkajúce sa vysporiadania nárokov v súlade so �tvrtou smernicou o

poistení motorových vozidiel.

III.  Analýza spoločnej pozície, ako ju stanovuje dok. 16182/031

1. V�eobecné informácie

Kompromisný text, o ktorom sa podarilo dosiahnuť v Rade politickú dohodu, uvádza hlavné

ciele návrhu Komisie. Zva�uje zároveň aj niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy

Európskeho parlamentu. Rada zmenila návrh Komisie v duchu pozmeňujúcich a doplňujúcich

návrhov Parlamentu, najmä nevypustila súčasnú výnimku pre poľnohospodárske vozidlá a

                                                
1 Poznámka: P Číslovanie článkov odkazuje na výsledky prvého čítania Parlamentu (dok.

3585/03) alebo ak je výslovne uvedené (�teraz:...�), na dokument uvádzajúci spoločnú
pozíciu v Rade (dok. 16182/03).
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navrhované ustanovenie o poistnom krytí chodcov a cyklistov nahradila ustanovením, ktoré

lep�ie zohľadňuje platné vnútro�tátne právne predpisy (článok 4 ods. 2). Jedným z nových

prvkov navrhnutých Radou bolo zavedenie nového ustanovenia v článku 1 ods. 4, ktorého

cieľom je zamedziť nesprávnej interpretácii územnej platnosti smerníc o poistení motorových

vozidiel. Rada tie� zjednodu�ila navrhované ustanovenie o uplatňovaní postupov vysporiadania

uvedených v �tvrtej smernici o poistení motorových vozidiel na v�etky druhy dopravných nehôd

a roz�írila ich na systém �zelených kariet� (článok 4 ods., ktorý vkladá článok 4e do smernice

90/232/EHS).

Tieto zmeny boli odôvodnené najmä technickými príčinami. Niektoré ustanovenia návrhu

Komisie boli v�ak zmenené, aby sa zabránilo prípadným konfliktom s legislatívou platnou v

členských �tátoch.

2. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy EP

V prvom čítaní prijal Európsky parlament k textu 26 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov1 .

Počas stretnutí pracovných skupín boli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy preskúmané a

mnohé z nich, alebo aspoň ich podstata, boli začlenené do textu Rady.  Pokiaľ ide o ďal�ie

pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, Rada ich nemohla prijať.

2.1. Uvedené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy EP boli prijaté buď principiálne alebo

čiastočne, av�ak do textu boli začlenené s úpravami:

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 26 a 11 - Nové úvodné ustanovenie 7a (teraz: 8) a článok

1 ods. 3, ktorý mení článok 4 ods. b smernice 72/166/EHS

(vysvetlenie výnimky pre poľnohospodárske vozidlá)

                                                
1 Pozri dok. 13585/03. Návrhy pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 3 a 13 neboli

podporené v hlasovaní. Ich podstatu pokrývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 25 a 27.
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Rada integrovala do smernice hlavný obsah týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

prostredníctvom zachovania existujúcej výnimky pre poľnohospodárske vozidlá.  Problematika

ochrany v�etkých po�kodených bola v prípade cezhraničnej dopravy vyrie�ená pou�itím postupu

záručného fondu namiesto toho, aby sa vy�adovalo zvlá�tne poistenie pri opustení �tátu, kde je

vozidlo evidované. Ako kompromis bolo do textu začlenené aj ustanovenie o poistnom období.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 25 a 27 - Nové úvodné ustanovenie 8a (teraz: 10) a

článok 2, ktorý mení článok 1 ods. 2 smernice 84/5/EHS

(minimálna vý�ka poistného krytia)

Bez ohľadu na oprávnený cieľ zlep�iť ochranu po�kodených musela Rada zohľadniť rozdiely

medzi členskými �tátmi a pristupujúcimi krajinami v oblasti kontrolovateľného zvy�ovania

finančných súm vo vhodnom časovom rozpätí. Hoci plné zavedenie sadzieb, ako ich navrhoval

Parlament, nebolo mo�né, sadzby stanovené v spoločnej pozícii a stanovené prechodné obdobie

zohľadňujú hlavné ciele pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 - vypustenie úvodného ustanovenia 20

(postup �odôvodnenej ponuky�)

Vypustenie celého úvodného ustanovenia o postupe �odôvodnenej ponuky� nebolo mo�né

podporiť. Rada namiesto toho uprednostnila len dodatočné objasnenie a vypustenie druhej vety,

čo by v�ak malo čiastočne uspokojiť po�iadavky Parlamentu, konkrétne vyhnutie sa odkazu na

likvidačných zástupcov (pozri tie� pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20 - Článok 4, bod 4, vkladá článok 4e do smernice

90/232/EHS

(súvislosť medzi ustanoveniami o �likvidačnom zástupcovi� a o úrade pre vystavenie

�zelenej karty�)

Rada do značnej miery zohľadnila pozmeňujúce a doplňujúce návrhy EP. Objasnenie úlohy

likvidačného zástupcu a zachovávanie úradných postupov súvisiacich so zelenou kartou, aj v

prípadoch uvedených v tomto texte, predstavuje správny úradný postup a nie je v rozpore so

�iadnym z hlavných cieľov návrhu.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 7 a 21 - Nové úvodné ustanovenie 21b (teraz: 24) a

článok 5, bod 1, ktorý mení smernicu 2000/26/ES

(nahradenie Bruselskej konvencie, ak je to vhodné, nariadením 44/2001, ktoré sa týka

ustanovenia o sídle)

Rada do svojej pozície začlenila podstatu týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

Zmenou a doplnením článku 4 smernice 2000/26/ES v�ak Rada ukázala, �e len úvodné

ustanovenie by v tomto ohľade nebolo dostatočné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14 - Článok 2, ktorý mení článok 1, odsek 6, pododsek 2

smernice 84/5/EHS

(vylúčenie mo�nosti nenahradiť �kodu v prípade hospitalizácie po�kodeného)

Rada prijala podstatu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov EP. Aby sa v�ak pre členské �táty

zabezpečila potrebná pru�nosť, a v dôsledku zmien dosiahnutých v predchádzajúcom odseku

článku, Rada prijala znenie navrhnutého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15 - vypú�ťa článok 4 ods. 2 a vkladá nový článok 1a do

smernice 90/232/EHS

(poistné krytie pre chodcov a cyklistov)

Rada uznáva, �e dosiahnutie zámeru ustanovenia, ktorým je zosúladiť ustanovenia týkajúce sa

poistného krytia pre chodcov a cyklistov a iných nemotorizovaných u�ívateľov ciest by mohlo

byť príli� náročné podľa navrhnutých usmernení. Namiesto úplného vynechania navrhovaného

ustanovenia tak, ako to navrhol Parlament, v�ak Rada uprednostnila objasniť ustanovenie tým, �e

uviedla nárok na náhradu �kody v súlade s vnútro�tátnymi právnymi predpismi ako nále�itú

ochranu. Tým by sa zásada zahrnutia týchto nemotorizovaných u�ívateľov ciest zachovávala bez

toho, aby existovalo riziko, �e budú dotknuté vnútro�tátne rozhodnutia o nároku na náhradu

�kody prostredníctvom tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18 - článok 4, bod 4, vkladá článok 4b do smernice

90/232/EHS

(informácie poskytované poistencovi)

Rada začlenila hlavné my�lienky pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu EP. Príslu�né

informácie by sa mali na po�iadanie poistenca poskytnúť kedykoľvek počas trvania poistnej

zmluvy. Zlep�ila by sa tým ochrana spotrebiteľa a zároveň by sa zabránilo nadbytočnému

doručovaniu listových zásielok. Rozdiely medzi textom Rady a pozmeňujúcim a doplňujúcim

návrhom EP sa týkajú najmä redakčných poznámok.

2.2. Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli zamietnuté a neboli začlenené do textu

Rady:
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Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 1, 6, 9 a 23 - nové úvodné ustanovenia 3a a 21a; článok

1, bod 1 (nový) a nový článok 5a (definícia prívesných vozidiel a zavedenie osobitných

ustanovení, ktoré sa na ne vzťahujú)

Rada nemohla prijať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy o �prívesoch�. Napriek tomu, �e otázka

dopravných nehôd za účasti prívesov by si ako taká mohla vy�adovať ďal�ie posúdenie, Rada

nezastáva názor, �e chýbajúca jednotná registrácia ťahačov a prívesov je v súčasnosti

dominantným problémom. Naviac, zosúladenie rôznych vnútro�tátnych ustanovení týkajúcich sa

evidenčných čísel pre ťahače a prívesy by presahovalo cieľ smerníc o poistení.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 2 a 12 - nové úvodné ustanovenie 7b a článok 2, bod 1

(zahrnutie nákladov na vy�etrovanie nárokov do súdneho konania)

Rada nemohla prijať tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy EP. Podľa názoru Rady predstavuje

pokrytie nákladov súdneho konania formu dobrovoľného poistenia a u� sa ním zaoberá

�pecifická smernica o poistení. Re�im súdnych výdavkov v jednotlivých členských �tátoch sa

navy�e podstatne lí�i a zahrnutie povinného krytia by mohlo viesť k negatívnemu vedľaj�iemu

účinku zní�enia počtu mimosúdnych dohôd.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 4 a 19 - nové úvodné ustanovenie 19a a článok 4, vkladá

článok 4d, bod 1a (nový) do smernice 90/232/EHS

(premlčacia lehota pre priame právo konať)

Rada nepova�ovala za prospe�né zaviesť zosúladenie lehôt, počas ktorých mô�e po�kodený

nahlásiť �kodu. Dôvodmi sú rôzne právne tradície, situácia v členských �tátoch a skutočnosť, �e

nielen začiatok plynutia lehoty, ale aj ustanovenia týkajúce sa preru�enia alebo zastavenia

plynutia lehoty sa podstatne odli�ujú. Zosúladenie týchto lehôt by navy�e presahovalo cieľ

smerníc o ne�ivotnom poistení.
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Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 8 a 24 - nové úvodné ustanovenie 21c a článok 5, bod 2a

(nový)

(vytvorenie ústredného orgánu pre zber informácií o nehodách)

Rada nepodporila nekompromisnú povinnosť vytvoriť ústredný informačný orgán. Napriek

tomu, �e sa uznáva cieľ lep�ie a rýchlej�ie informovať v�etky zúčastnené strany, najmä osoby,

ktoré utrpeli �kodu, v navrhovanom ustanovení nie je dostatočne jasne určené, ako by členské

�táty mali splniť takúto povinnosť a či by sa v súvislosti s touto smernicou mohlo odvodiť nejaké

vymáhateľné právo voči členskému �tátu. Vytvorenie takéhoto strediska, ktoré by zbieralo

policajné informácie, by taktie� presahovalo cieľ smerníc o ne�ivotnom poistení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10 - článok 1, bod 2, mení článok 2, odsek 1 smernice

72/166/EHS

(mo�nosť kontroly)

Cieľom navrhnutého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vyhnúť sa vylúčeniu mo�nosti

týkajúcej sa systematických kontrol stavu poistenia dopravných prostriedkov, ktorá by mohla

byť nevyhnutná z hľadiska niektorých členských �tátov. Rada v�ak uprednostnila prikloniť sa k

návrhu Komisie a je toho názoru, �e posledná veta ustanovenia vytvára dostatočnú rovnováhu

medzi záujmami v�etkých strán a poskytuje určitú pru�nosť orgánom členských �tátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28 - článok 2, mení článok 1, odsek 3 smernice 84/5/EHS

(revízia poistných súm)
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Rada nepova�ovala za výhodné nahradiť ustanovenie návrhu Komisie tým, ktoré navrhol EP v

pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu. Po prvé, zámerom ustanovenia navrhnutého Komisiou je

pravidelná kontrola finančných súm s cieľom zabrániť ich znehodnoteniu infláciou (ako je tie�

vysvetlené v príslu�nom úvodnom ustanovení). Navrhnutý pozmeňujúci a doplňujúci návrh

nemô�e nahradiť toto ustanovenie týkajúce sa inflácie. Po druhé, prijatie navrhnutého

pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu by znamenalo, �e výsledok budúcej analýzy skúseností,

ktoré sa nadobudnú, by sa nebral do úvahy (�potrebné vylep�iť�).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16 - článok 4 odsek 3, mení článok 2 smernice 90/232/EHS

(rozsah poistného krytia)

Rada nepova�ovala za účelné zva�ovať pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP. Mohlo by to

vzbudiť dojem obmedzenia časovej alebo územnej pou�iteľnosti príslu�ného ustanovenia, čím by

sa sťa�ilo dosiahnutie cieľa, ktorým je zjednodu�iť pohyb poistencov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17 - článok 4 odsek 4, vkladá článok 4a do smernice

90/232/EHS

(definícia členského �tátu, v ktorom je umiestnené riziko)

Rada nemohla prijať pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP, preto�e je potrebná jasná definícia

členského �tátu, ktorý bude pova�ovaný za �tát, v ktorom je umiestnené riziko. Rada  preto

uprednostnila dr�ať sa návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22 - článok 5, nový bod

(povinnosť �odôvodnenej ponuky�)

Rada zamietla tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh z dôvodov právneho postupu v dôsledku

zamietnutia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 2 a 12.
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3. Dôle�ité inovácie k textu predlo�enému Radou

Článok 1 odsek 5, teraz: článok 1 odsek 4 - objasnenie rozsahu smernice 72/166/EHS

Odkaz na mimoeurópske územie členských �tátov v článkoch 6 a 7 ods. 1 smernice 72/166/EHS

sa vypustil s cieľom objasniť súčasný rozsah uplatňovania smerníc.

Článok 4 odsek 4, vkladá článok 4e do smernice 90/232/EHS

(úrady pre vystavenie zelených kariet a technické objasnenie)

Zmenou návrhu Komisie sa Rada sčasti riadila pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom EP č. 20,

aby sa nahradila navrhnutá funkcia likvidačných zástupcov zefektívnenou funkciou úradov pre

zelené karty.  Týmto spôsobom sa dané ustanovenie objasnilo a podstatne skrátilo. Rada navy�e

roz�írila rozsah uplatnenia postupu odôvodnenej ponuky, ustanovenej vo �tvrtej smernici o

poistení motorových vozidiel, na úrady pre vystavenie zelených kariet. V tomto ohľade bol

pripojený odkaz k článku 1 ods. 3 smernice 72/166/EHS, aby sa objasnilo, �e odkazy na

�poisťovacie podniky� sa mô�u v uvedených prípadoch vysvetľovať ako odkazy na úrady pre

vystavenie zelených kariet.

4. Záver

Spoločná pozícia prijatá Radou je plne v súlade s hlavným cieľom návrhu Komisie. Hoci určité

ustanovenia viac zohľadňujú vnútro�tátne mo�nosti, smernica bude plniť cieľ zjednodu�enia

administratívnych ustanovení na efektívnej�om vnútornom trhu s poistením motorových vozidiel
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a súčasne plne zohľadní po�iadavku lep�ej ochrany spotrebiteľov a potenciálnych po�kodených.

Rada mohla ďalej prijať niektoré z najvýznamnej�ích pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

EP, prinajmen�om čiastočne alebo principiálne, v úsilí zohľadniť po�iadavky Parlamentu a

uplatniť správny legislatívny postup v mnohých dôle�itých bodoch.
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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. 


