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LÜHISELGITUS

ELi esimene liikluskindlustuse direktiiv pärineb aastast 1972. Sellest ajast saadik on seda 
järk-järgult laiendatud ja täiendatud viie direktiiviga ning need on kodifitseeritud direktiiviga 
2009/103/EÜ.

Komisjon andis oma 2016. aasta tööprogrammis teada nimetatud direktiivi hindamise 
kavatsusest. Hindamise tulemusel ilmnes, et kõnealuse direktiivi peamise eesmärgi täitmiseks, 
milleks on piiriüleste liiklusõnnetuste ohvrite kaitse, on vaja teha mõningaid muudatusi ja 
kohandusi. Esile võib tuua viis uut punkti: kindlustusandja maksejõuetuse juhtum, varasemate 
kahjunõuete tõendite tunnustamine, kindlustuse kontrollimine liikluskindlustuseta sõidukitega 
liiklemise vastu võitlemiseks, minimaalsete hüvitamise piirmäärade ühtlustamine ja direktiivi 
kohaldamisala.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et direktiivi ettepanek vastab hästi uutele nõudmistele 
seoses kannatanutega, kes on sattunud liiklusõnnetusse muudes ELi liikmesriikides kui nende 
elukohariik või kelle õnnetuse põhjustas mõne teise liikmesriigi autojuht. 

Kuna kindlustusandjate maksejõuetuse juhtumeid tuleb eelkõige piiriüleses kontekstis järjest 
rohkem ette ja hüvitise maksmise menetlused võivad mõnedes ELi riikides olla pikad ja 
keerukad, on kannatanutele kiire ja piisava hüvitise maksmise mehhanismi loomise võimalus 
arvamuse koostaja arvates samm õiges suunas. Ettepanek hõlmab selleks igas liikmesriigis 
selle riigi kindlustusandjate rahastatava hüvitusfondi loomist, mis asendaks maksejõuetut 
kindlustusandjat. Piiriülestes olukordades makstakse kannatanule hüvitist otse selle riigi 
fondist, kus õnnetus toimus, ning seejärel hüvitatakse makstud summa sellele fondile 
maksejõuetu kindlustusandja riigi hüvitusfondist. Kuna paljudes liikmesriikides on 
garantiifondide süsteem juba olemas, leiab arvamuse koostaja, et kavatsust laiendada seda 
vabatahtlike kokkulepete vormis kõigile ELi liikmesriikidele võib pidada tõeliseks 
edusammuks.

Komisjoni ettepanekus nähakse ka ette, et kindlustusandjad käsitlevad kõiki ELis välja antud 
varasemate kahjunõuete tõendeid võrdselt. Arvamuse koostaja kiidab heaks komisjoni 
lähenemisviisi, mille eesmärk on varasemate kahjunõuete tõendeid ühtlustada ja nõuda samas 
nende ühesugust käsitlemist, olenemata kindlustusvõtja päritoluliikmesriigist. Kuna 
kindlustusandjad käsitlevad selle meetme tulemusel kõiki ELis välja antud varasemate 
kahjunõuete tõendeid samal viisil, aitab see suurendada kindlustusvõtjate võrdsust. Eesmärk 
on vähendada kindlustuspettuse juhtumeid ja suurendada varasemate kahjunõuete tõendite 
autentimise kaudu läbipaistvust.

Kindlustuse kontrollimise küsimuses peab arvamuse koostaja oluliseks nende praegust keeldu 
piirata ning lubada liikmesriikidel viia vabatahtlikkuse alusel läbi märkamatut kontrollimist. 
Kontrolle peetakse märkamatuks, kui kasutatavad tehnoloogiad ei nõua sõidukite peatamist, ei 
ole diskrimineerivad ning on vajalikud ja proportsionaalsed. Arvamuse koostaja on 
seisukohal, et liikmesriikide võimalus kasutada numbrimärgi tuvastamise digitaalseid 
vahendeid on hea algatus. Kõiki uusi sätteid, mis võimaldavad vähendada liikluskindlustuseta 
juhtimist, tuleb soodustada.

Direktiivi ettepanekuga nähakse ette ka kindlustuse minimaalsed hüvitamise piirmäärad vara-
ja isikukahju puhul, olenemata sõidukikategooriast. Arvamuse koostaja toetab täielikult seda 
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uut sätet, eeldusel et liikmesriigid võivad nõuda sellest miinimumist kõrgemat piirmäära ja 
tegemist ei ole kindlustushindade ühtlustamisega, mis ei oleks praegu teostatav, arvestades 
liidu eri riikide vahelisi majanduslikke erinevusi.

Direktiivi kohaldamisala küsimuses toetab arvamuse koostaja komisjoni soovi kodifitseerida 
Euroopa Kohtu praktika, määratledes „sõiduki kasutamise“ mõiste. Arvamuse koostaja on 
siiski seisukohal, et kavandatud määratlus on veel liiga piiratud ja võib jätta välja teatavad 
sõidukid, mis ei ole „tavaliselt transpordivahendina kasutatavad“, kuid mis on siiski isiku- või 
varalist kahju tekitanud õnnetuste põhjuseks. Arvamuse koostaja on seisukohal, et sõiduki 
rangelt võttes transpordivahendina kasutamine ei tohiks olla käesoleva direktiivi kohaldamisel 
määravaks teguriks. Näiteks võivad õnnetusi põhjustada piiriüleses ehitustegevuses 
kasutatavad sõidukid. Arvamuse koostaja on seisukohal, et sõiduki kasutamise määratlus peab 
olema võimalikult lai, et tagada õnnetuses kannatanutele võimalikult suur kaitse. Selle punkti 
kohta esitatakse muudatusettepanek.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmist 
muudatusettepanekut:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Mootorsõidukite kasutamise 
tsiviilvastutuskindlustus (liikluskindlustus) 
on Euroopa kodanike jaoks erilise 
tähtsusega olenemata sellest, kas nad on 
kindlustusvõtjad või võimalikud õnnetuses 
kannatanud. Liikluskindlustus on oluline 
ka kindlustusseltsidele, kuna see 
moodustab olulise osa liidusisesest 
kahjukindlustustegevusest. 
Liikluskindlustus mõjutab ka isikute, 
kaupade ja sõidukite vaba liikumist. Seega 
peaks liikluskindlustuse siseturu 
tugevdamine ja konsolideerimine olema 
liidu tegevuse põhieesmärgiks 
finantsteenuste valdkonnas.

(1) Mootorsõidukite kasutamise 
tsiviilvastutuskindlustus (liikluskindlustus) 
on Euroopa kodanike jaoks erilise 
tähtsusega olenemata sellest, kas nad on 
kindlustusvõtjad või võimalikud õnnetuses 
kannatanud. Liikluskindlustus on oluline 
ka kindlustusseltsidele, kuna see 
moodustab olulise osa liidusisesest 
kahjukindlustustegevusest. 
Liikluskindlustus mõjutab 
märkimisväärselt ka isikute, kaupade ja 
sõidukite vaba liikumist ning seega ka 
siseturgu ja Schengeni ala. Seega peaks 
liikluskindlustuse siseturu tugevdamine ja 
konsolideerimine olema liidu tegevuse 
põhieesmärgiks finantsteenuste 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 2
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Komisjon on hinnanud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/103/EÜ15 toimimist, sealhulgas selle 
tõhusust, tulemuslikkust ja sidusust liidu 
muude poliitikavaldkondadega. Hindamise 
järeldus oli, et direktiiv 2009/103/EÜ 
toimib tervikuna hästi ega vaja enamikus 
aspektides muutmist. Siiski tehti kindlaks 
neli valdkonda, kus sihipärased 
muudatused oleksid asjakohased: 
kannatanutele hüvitise maksmine 
kindlustusseltsi maksejõuetuse korral, 
kindlustuskaitse kohustuslikud 
miinimumsummad, sõidukite 
kindlustuskontroll liikmesriikide poolt ja 
kindlustusvõtja varasemate kahjunõuete 
tõendite kasutamine uue kindlustusseltsi 
poolt.

(2) Komisjon on hinnanud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/103/EÜ15 toimimist, sealhulgas selle 
tõhusust, tulemuslikkust ja sidusust liidu 
muude poliitikavaldkondadega. Hindamise 
järeldus oli, et direktiiv 2009/103/EÜ 
toimib tervikuna hästi ega vaja enamikus 
aspektides muutmist. Siiski tehti kindlaks 
neli valdkonda, kus sihipärased 
muudatused oleksid asjakohased: 
kannatanutele hüvitise maksmine 
kindlustusseltsi maksejõuetuse korral, 
kindlustuskaitse kohustuslikud 
miinimumsummad, sõidukite 
kindlustuskontroll liikmesriikide poolt ja 
kindlustusvõtja varasemate kahjunõuete 
tõendite kasutamine uue kindlustusseltsi 
poolt. Samuti tuleks sisse viia varasemate 
kahjunõuete tõenditel põhineva 
kohustusliku bonus-malus süsteemi 
kasutamine kindlustusmaksete 
arvutamisel kindlustusseltside poolt. 
Selline süsteem stimuleeriks ohutut 
juhtimist ja muudaks liikluse seega 
ohutumaks. Samuti muudaks see 
kindlustusmaksed tarbijate jaoks 
õiglasemaks.

_________________ _________________

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. septembri 2009. aasta direktiiv 
2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise 
tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise 
vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise 
kohta (ELT L 263, 7.10.2009, lk 11).

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. septembri 2009. aasta direktiiv 
2009/103/EÜ mootorsõidukite kasutamise 
tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise 
vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise 
kohta (ELT L 263, 7.10.2009, lk 11).

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(3 a) Euroopa Liidu Kohtu praktika 
kohaselt kuuluvad põhimõtteliselt kõik 
olemasolevad ja uued mootorsõidukid 
direktiivi 2009/103/EÜ kohaldamisalasse. 
Eriti uute sõidukitüüpide puhul, nagu 
elektrijalgrattad, elektrilised motorollerid 
ja segway’d, ei näi see siiski olevat 
tingimata vajalik. Need on palju 
väiksemad ja nende suurim kiirus on 
väiksem, nii et nende kahju/vigastuste 
potentsiaal ei ole nii suur. Kohustusliku 
kindlustuse eristamata kohaldamine näib 
ebaproportsionaalne, eriti arvestades 
vajadust edendada selliste uute 
alternatiivsete transpordiliikide 
arendamist, mis võtavad avalikel teedel 
vähem ruumi ja on 
keskkonnasõbralikumad. Seepärast tuleks 
käesolevat direktiivi kohaldada üksnes 
nende sõidukite suhtes, mis liidu õiguse 
kohaselt peavad tunnustamise 
tingimusena vastama ohutusnõuetele. 
Loomulikult võivad õnnetused juhtuda ka 
selliste sõidukite kasutamisel, nii et 
liikmesriikidel peaks olema vabadus võtta 
vastu või säilitada riiklikul tasandil 
eeskirjad, millega nähakse ette 
vastutuskindlustus ka sõidukitele, mille 
suhtes ei kohaldata tüübikinnitust. 
Püüdes saavutada üldisi eesmärke, 
milleks on liiklusõnnetuste ohvrite 
kõrgetasemeline kaitse ning isikute ja 
sõidukite vaba liikumise hõlbustamine 
kogu liidus, aitab käesolev direktiiv 
suurendada usaldust liikluskindlustuse 
ühtse turu vastu, suurendades 
õiguskindlust teenuste osutamise 
vabaduse alusel toimuva 
liikluskindlustuse piiriülese müügi suhtes, 
vähendades samal ajal riske, mis võivad 
tekkida kannatanutele hüvitise maksmise 
protsessis.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Käesoleva direktiiviga luuakse 
sobiv tasakaal avaliku huvi ning avaliku 
sektori asutuste, kindlustusandjate ja 
kindlustusvõtjate võimalike kulude vahel, 
et tagada kavandatavate meetmete 
kulutõhusus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Liikmesriigid peavad praegu
hoiduma kindlustuse kontrollimisest 
sõidukite puhul, mille põhiasukoht on teise 
liikmesriigi territooriumil, ning sõidukite 
puhul, mille põhiasukoht on kolmanda riigi 
territooriumil ja mis sisenevad nende 
territooriumile teise liikmesriigi 
territooriumilt. Uued tehnoloogilised 
arengud võimaldavad kontrollida sõidukite 
kindlustust ilma neid peatamata ja seega 
isikute vaba liikumist takistamata. Seega 
on asjakohane lubada sellist sõidukite 
kindlustuse kontrollimist, kui see on 
mittediskrimineeriv, vajalik ja 
proportsionaalne ning kui see on osa 
üldisest kontrollisüsteemist riigi 
territooriumil ega nõua sõiduki peatamist.

(4) Liikmesriigid hoiduvad praegu 
kindlustuse kontrollimisest sõidukite 
puhul, mille põhiasukoht on teise 
liikmesriigi territooriumil, ning sõidukite 
puhul, mille põhiasukoht on kolmanda riigi 
territooriumil ja mis sisenevad nende 
territooriumile teise liikmesriigi 
territooriumilt. Uued tehnoloogilised 
arengud, nagu numbrimärgi tuvastamise 
tehnoloogia, võimaldavad sõidukite 
kindlustuse diskreetset kontrollimist ilma 
neid peatamata ja seega isikute vaba 
liikumist takistamata. Seega on asjakohane 
lubada sellist sõidukite kindlustuse 
kontrollimist üksnes siis, kui see on 
mittediskrimineeriv, vajalik ja 
proportsionaalne ning kui see on osa 
üldisest kontrollisüsteemist riigi 
territooriumil ega nõua sõiduki peatamist
ja kui sellega tagatakse asjaomase isiku 
õigused, vabadused ja õigustatud huvid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Liikluskindlustuseta sõiduki 
juhtimine ehk liiklemine 
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mootorsõidukiga, millel puudub 
kohustuslik liikluskindlustus, on liidus 
kasvav probleem. Hinnanguliselt olid 
kahjunõuetega seotud kulud 2011. aastal 
kogu liidus 870 miljonit eurot. Tuleks 
rõhutada, et liikluskindlustuseta sõiduki 
juhtimine mõjutab negatiivselt paljusid 
sidusrühmi, sealhulgas õnnetustes 
kannatada saanud isikuid, 
kindlustusandjaid, garantiifonde ja 
liikluskindlustusvõtjaid.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Liiklusõnnetustes kannatada saanud 
isikute tulemuslik ja tõhus kaitse eeldab, et 
kannatanutele hüvitatakse alati isikukahju 
või nende varale tekitatud kahju, sõltumata 
sellest, kas vastutava poole kindlustusselts 
on maksevõimeline või ei ole. Seepärast 
peaksid liikmesriigid looma või määrama 
organi, mis maksab algse hüvitise 
kannatanutele, kes tavaliselt elavad nende 
territooriumil, ja millel on õigus nõuda see 
hüvitis tagasi samal eesmärgil loodud või 
määratud organilt vastutava poole 
sõidukile poliisi välja andnud 
kindlustusseltsi asukohaliikmesriigis. Et 
vältida paralleelsete nõuete esitamist, ei 
tohiks liiklusõnnetustes kannatada saanutel 
olla õigust esitada kahju hüvitamise nõuet 
kõnealusele organile, kui nad on juba 
esitanud oma nõude või võtnud õiguslikke 
meetmeid asjaomase kindlustusseltsi juures 
ning et nõuet veel arutatakse ja meetmed 
on veel pooleli.

(7) Liiklusõnnetustes kannatada saanud 
isikute tulemuslik ja tõhus kaitse eeldab, et 
kannatanutele hüvitatakse alati isikukahju 
või nende varale tekitatud kahju, sõltumata 
sellest, kas vastutava poole kindlustusselts 
on maksevõimeline või ei ole. Seepärast 
peaksid liikmesriigid looma või määrama 
organi, mis maksab viivitamata algse 
hüvitise kannatanutele, kes tavaliselt 
elavad nende territooriumil, ja millel on 
õigus nõuda see hüvitis tagasi samal 
eesmärgil loodud või määratud organilt 
vastutava poole sõidukile poliisi välja 
andnud kindlustusseltsi 
asukohaliikmesriigis. Et vältida 
paralleelsete nõuete esitamist, ei tohiks 
liiklusõnnetustes kannatada saanutel olla 
õigust esitada kahju hüvitamise nõuet 
kõnealusele organile, kui nad on juba 
esitanud oma nõude või võtnud õiguslikke 
meetmeid asjaomase kindlustusseltsi juures 
ning seda nõuet veel arutatakse ja meetmed 
on veel pooleli.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kui kindlustusvõtja soovib sõlmida 
uue kindlustuslepingu kindlustusseltsiga, 
peaks tema varasemate kahjunõuete 
väljavõte olema kergesti autenditav, et 
lihtsustada selliste kahjunõuete väljavõtete 
tunnustamist uue kindlustuslepingu 
sõlmimisel. Et lihtsustada varasemate 
kahjunõuete tõendite kontrollimist ja 
autentimist, on oluline, et nende tõendite 
sisu ja vorm oleks kõigis liikmesriikides 
sama. Lisaks ei tohiks kindlustusseltsid, 
kes arvestavad liikluskindlustusmakse 
arvutamisel varasemate kahjunõuete 
tõendeid, diskrimineerida kodakondsuse 
või kindlustusvõtja eelmise 
elukohaliikmesriigi alusel. Et liikmesriigid 
saaksid kontrollida, kuidas 
kindlustusseltsid käsitlevad varasemate 
kahjunõuete tõendeid, peaksid 
kindlustusseltsid avaldama oma poliitika 
seoses sellega, kuidas neid kasutatakse 
kindlustusmaksete arvutamisel.

(8) Kui kindlustusvõtja soovib sõlmida 
uue kindlustuslepingu kindlustusseltsiga, 
peaks tema varasemate kahjunõuete 
väljavõte olema kergesti autenditav, et 
lihtsustada selliste kahjunõuete väljavõtete 
tunnustamist uue kindlustuslepingu 
sõlmimisel. Et lihtsustada varasemate 
kahjunõuete tõendite kontrollimist ja 
autentimist, on oluline, et nende tõendite 
sisu ja vorm oleks kõigis liikmesriikides 
sama. Lisaks peaksid kindlustusseltsid
kasutama liikluskindlustusmakse 
arvutamisel kohustuslikku bonus-malus 
süsteemi. Arvesse tuleks võtta varasemate 
kahjunõuete tõendeid. Keelatud peaks 
olema diskrimineerimine kodakondsuse 
või kindlustusvõtja eelmise 
elukohaliikmesriigi alusel. Et liikmesriigid 
saaksid kontrollida, kuidas 
kindlustusseltsid käsitlevad varasemate 
kahjunõuete tõendeid, peaksid 
kindlustusseltsid avaldama oma poliitika 
seoses sellega, kuidas neid kasutatakse 
kindlustusmaksete arvutamisel.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Osana direktiivi toimimise 
hindamisest peaks komisjon jälgima 
direktiivi kohaldamist, võttes arvesse 
kannatanute arvu, piiriüleste 
maksejõuetusjuhtumitega seotud 
makseviivitustest põhjustatud tasumata 
nõuete summat, minimaalseid hüvitamise 
piirmäärasid liikmesriikides, 
liikluskindlustuseta sõiduki juhtimisega 
seotud nõuete summat seoses piiriülese 
liiklusega ning kaebuste arvu seoses 
varasemate kahjunõuete tõenditega.

(11) Osana direktiivi toimimise 
hindamisest peaks komisjon jälgima 
direktiivi kohaldamist, võttes arvesse 
kannatanute arvu, piiriüleste 
maksejõuetusjuhtumitega seotud 
makseviivitustest põhjustatud tasumata 
nõuete summat, minimaalseid hüvitamise 
piirmäärasid liikmesriikides, 
liikluskindlustuseta sõiduki juhtimisega 
seotud nõuete summat seoses piiriülese 
liiklusega ning kaebuste arvu seoses 
varasemate kahjunõuete tõenditega. 
Direktiivi 2009/103/EÜ toimimise 
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hindamise kontekstis peaks komisjon 
kontrollima ja hindama ka seda, kas 
tehnoloogilist arengut, sh autonoomsete 
ja poolautonoomsete sõidukite kasutamise 
kasvu silmas pidades täidab direktiiv 
jätkuvalt oma eesmärki kaitsta 
liiklusõnnetuste ohvreid sõidukite 
põhjustatud õnnetuste korral 
kindlustusandjate maksejõuetuse eest. 
Samal ajal peaks see järelevalve olema 
tulevikukindel ning selle eesmärk peaks 
olema tagada direktiivi eesmärkide 
saavutamine seoses tehnoloogia arenguga 
sellistes valdkondades nagu 
elektrisõidukid ning autonoomsed ja 
poolautonoomsed sõidukid.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kuna käesoleva direktiivi 
eesmärke, eelkõige eesmärki tagada 
kannatanute võrdne minimaalne kaitse 
kogu liidus ning kannatanute kaitse 
kindlustusseltsi maksejõuetuse korral, ei 
ole võimalik piisavalt saavutada üksnes 
liikmesriikide tasandil ning meetme toime 
tõttu on need paremini saavutatavad liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(12) Kuna käesoleva direktiivi 
eesmärke, eelkõige eesmärki tagada 
kannatanute võrdne minimaalne kaitse 
kogu liidus, kannatanute kaitse 
kindlustusseltsi maksejõuetuse korral ning 
üle liidu sisepiiride liikuvate võimalike 
kindlustusvõtjate võrdne kohtlemine 
varasemate kahjunõuete tõendite 
autentimisel kindlustusandjate poolt, ei 
ole võimalik piisavalt saavutada üksnes 
liikmesriikide tasandil ning meetme toime 
tõttu on need paremini saavutatavad liidu 
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas 
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artiklisse 2 lisatakse uus lõik:

„Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
üksnes mootorsõidukite suhtes, mis on 
hõlmatud määrusega (EL) 2018/858*, 
määrusega (EL) nr 167/2013** või 
määrusega (EL) nr 168/2013***.

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. mai 2018. aasta määrus (EL) 
2018/858 mootorsõidukite ja 
mootorsõidukite haagiste ning nende 
jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja 
eraldi seadmestike tüübikinnituse ja 
turujärelevalve kohta, ning millega 
muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 
ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ (ELT 
L 151, 14.6.2018, lk 1).

** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
5. veebruari 2013. aasta määrus (EL) 
nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduses 
kasutatavate sõidukite kinnituse ja 
turujärelevalve kohta (ELT L 60, 
2.3.2013, lk 1).

*** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) 
nr 168/2013 kahe-, kolme- ja 
neljarattaliste sõidukite kinnituse ja 
turujärelevalve kohta (ELT L 60, 
2.3.2013, lk 52).“

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2009/103/EÜ
Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad siiski läbi viia 
kindlustuse kontrolle tingimusel, et need 
on mittediskrimineerivad, vajalikud ja 

Liikmesriigid võivad siiski läbi viia 
kindlustuse kontrolle tingimusel, et need 
on mittediskrimineerivad, vajalikud ja 
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proportsionaalsed taotletava eesmärgi 
saavutamiseks ning 

proportsionaalsed taotletava eesmärgi 
saavutamiseks, nendega tagatakse 
asjaomase isiku õigused, vabadused ja 
õigustatud huvid ning

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2009/103/EÜ
Artikkel 16 – lõik 2a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Liikmesriigid tagavad, et kindlustusseltsid 
või teises lõigus osutatud organid ei kohtle 
teiste kindlustusseltside või muude teises 
lõigus osutatud organite väljastatud 
varasemate kahjunõuete tõendite 
arvestamisel kindlustusvõtjaid 
diskrimineerivalt ega suurenda nende 
kindlustusmakset tulenevalt nende 
kodakondsusest või pelgalt nende eelmise 
elukohaliikmesriigi alusel.

„Liikmesriigid tagavad, et kindlustusseltsid 
ja teises lõigus osutatud organid ei kohtle 
teiste kindlustusseltside või muude teises 
lõigus osutatud organite väljastatud 
varasemate kahjunõuete tõendite 
arvestamisel kindlustusvõtjaid 
diskrimineerivalt ega suurenda nende 
kindlustusmakset tulenevalt nende 
kodakondsusest või pelgalt nende eelmise 
elukohaliikmesriigi alusel.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2009/103/EÜ
Artikkel 16 – lõik 2a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kindlustusseltsid 
ja teises lõigus osutatud organid võtavad 
mootorsõidukite vastutuskindlustuse 
lepingute puhul kasutusele kohustusliku 
bonus-malus süsteemi, mis arvutab välja 
iga kindlustusvõtja kindlustusmaksed 
kooskõlas varasemate kahjunõuete 
tõenditega.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
Direktiiv 2009/103/EÜ
Artikkel 16 – lõik 2b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kindlustusseltsid 
avaldavad oma poliitika seoses sellega, 
kuidas kasutatakse varasemate kahjunõuete 
tõendeid kindlustusmaksete arvutamisel.

Liikmesriigid tagavad, et kindlustusseltsid 
avaldavad oma poliitika seoses sellega, 
kuidas kasutatakse varasemate kahjunõuete 
tõendeid kindlustusmaksete arvutamisel, 
eelkõige ka seoses bonus-malus 
süsteemiga, mida nad kasutavad.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Direktiiv 2009/103/EÜ
Artikkel 28c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt seitse aastat pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise kuupäeva tuleb läbi 
viia käesoleva direktiivi hindamine. 
Komisjon edastab hindamise 
lõppjäreldused koos oma märkustega 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.

Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise kuupäeva tuleb läbi 
viia käesoleva direktiivi hindamine.
Eelkõige hinnatakse käesoleva direktiivi 
asjakohasust seoses autonoomsete ja 
poolautonoomsete sõidukitega seotud 
tehnoloogilise arenguga ja uuritakse, kas 
käesoleva direktiivi vastutuskord võtab 
arvesse uusi tehnoloogilisi tingimusi või 
kas tuleks kehtestada uus mittesüüline 
rikkumine, mis põhineb üksnes 
autonoomsetel sõidukitel kui ohu allikatel 
ja millega ei kaasne samal ajal mingeid 
kontrollimatuid vastutusriske, et mitte 
takistada uute tehnoloogiate kasutamist.
Komisjon edastab hindamise 
lõppjäreldused koos oma märkustega 
Euroopa Parlamendile, nõukogule ning 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, 
lisades vajaduse korral seadusandliku 
ettepaneku.

(Tehniline viga: kõnealune direktiiv on ettepanek võtta vastu direktiiv (2018/0168(COD)), 
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millega muudetakse direktiivi 2009/103/EÜ.)



AD\1172900ET.docx 15/16 PE629.601v04-00

ET

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustus ja sellise 
vastutuse kindlustamise kohustuse täitmine

Viited COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD)

Vastutav komisjon
       istungil teada andmise kuupäev

IMCO
11.6.2018

Arvamuse esitajad
       istungil teada andmise kuupäev

JURI
11.6.2018

Arvamuse koostaja
       nimetamise kuupäev

Joëlle Bergeron
9.7.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis 11.10.2018 20.11.2018

Vastuvõtmise kuupäev 10.12.2018

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

18
0
0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady 
Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 
António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, 
Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliikmed

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, 
Kosma Złotowski



PE629.601v04-00 16/16 AD\1172900ET.docx

ET

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

18 +

ALDE Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR Kosma Złotowski

EFDD Joëlle Bergeron

GUE/NGL Kostas Chrysogonos

PPE Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit 
Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 
Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Julia Reda

0 –

0 0

Kasutatud tähised:
+ : poolt
– : vastu
0 : erapooletu


	1172900ET.docx

