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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Prvá smernica EÚ o poistení motorových vozidiel pochádza z roku 1972. Odvtedy bolo 
postupne prijatých päť ďalších smerníc, ktoré ju sprísnili a doplnili a boli kodifikované 
smernicou 2009/103/ES.

Komisia vo svojom pracovnom programe na rok 2016 oznámila, že uskutoční jej hodnotenie. 
Po tomto hodnotení sa ukázalo, že bolo potrebných niekoľko zmien a úprav, aby sa splnil 
hlavný cieľ tejto smernice, a to ochrana osôb poškodených pri cezhraničných dopravných 
nehodách. Dalo by sa poukázať na päť nových bodov. Nesolventnosť poisťovateľa, uznávanie 
potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie, kontroly poistenia na boj proti riadeniu 
nepoistených vozidiel, harmonizácia minimálnych výšok poistného krytia a rozsah pôsobnosti 
smernice.

Spravodajkyňa sa domnieva, že tento návrh smernice reaguje vhodným spôsobom na nové 
požiadavky, pokiaľ ide o ochranu poškodených pri dopravných nehodách spôsobených v 
iných členských štátoch EÚ, než je členský štát, kde majú tieto poškodené osoby bydlisko, 
ako aj osôb poškodených pri nehodách spôsobených vodičom z iného členského štátu. 

Prípady platobnej neschopnosti poisťovateľov, najmä v cezhraničnom kontexte, sú čoraz 
častejšie a v niektorých krajinách EÚ sú niekedy postupy poskytovania náhrad zdĺhavé a 
zložité, a preto je podľa spravodajkyne možnosť vytvoriť mechanizmus na rýchle a primerané 
odškodnenie poškodených krokom vpred. Súčasťou návrhu je vytvorenie kompenzačného 
fondu v každom členskom štáte, ktorý by bol financovaný z príspevkov vnútroštátnych 
poisťovateľov a nahradil by platobne neschopného poisťovateľa. V cezhraničných prípadoch 
poškodenému poskytne odškodnenie priamo vnútroštátny fond štátu, v ktorom došlo k 
nehode, ktorému následne toto odškodnenie uhradí kompenzačný fond štátu platobne 
neschopného poisťovateľa. Keďže systém záručných fondov už existuje v mnohých členských 
štátoch, návrh na jeho rozšírenie na všetky členské štáty EÚ vo forme dobrovoľných dohôd je 
podľa spravodajkyne skutočným pokrokom.

Podľa návrhu Komisie by okrem toho mali poisťovatelia zaobchádzať rovnako so všetkými 
potvrdeniami o minulých nárokoch na odškodnenie vydanými v EÚ. Spravodajkyňa 
schvaľuje prístup Komisie, ktorý spočíva v harmonizácii potvrdení o minulých nárokoch na 
odškodnenie a zároveň v stanovení povinnosti zaobchádzať s týmito potvrdeniami rovnako 
bez ohľadu na členský štát pôvodu poistenca. Toto opatrenie prispeje k zlepšeniu rovnakého 
postavenia poistencov vďaka tomu, že poisťovatelia budú zaobchádzať rovnako so všetkými 
potvrdeniami o minulých nárokoch na odškodnenie vydanými v EÚ. Tým sa má dosiahnuť 
zníženie počtu podvodov s poisteniami a väčšia transparentnosť prostredníctvom overovania 
potvrdení o minulých nárokoch na odškodnenie.

Pokiaľ ide o kontroly poistenia, spravodajkyňa považuje za nevyhnutné obmedziť súčasný 
zákaz a umožniť členským štátom, aby dobrovoľne vykonávali nenápadné kontroly. Kontroly 
sa môžu považovať za nenápadné, pokiaľ si použitá technológia nevyžaduje zastavenie 
vozidla a pokiaľ pri kontrolách nedochádza k diskriminácii, sú nevyhnutné a primerané. 
Spravodajkyňa hodnotí pozitívne podnet, aby sa členským štátom poskytla možnosť využívať 
technológie automatického rozpoznávania evidenčných čísel. Mali by sa podporiť všetky 
nové ustanovenia, ktorými sa zníži počet prípadov riadenia nepoistených vozidiel.
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V návrhu smernice je tiež stanovené zaručenie minimálnych výšok poistného krytia v prípade 
majetkovej škody alebo ujmy na zdraví, a to bez ohľadu na kategóriu príslušného vozidla. 
Spravodajkyňa plne podporuje toto nové ustanovenie, keďže štáty môžu ísť nad rámec tohto 
minima a nejde o harmonizáciu cien poistenia, pretože to by nebolo v súčasnosti možné 
vzhľadom na existujúce hospodárske rozdiely medzi jednotlivými krajinami EÚ.

A pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti smernice, spravodajkyňa podporuje zámer Komisie 
kodifikovať judikatúru Súdneho dvora vymedzením pojmu „prevádzka vozidiel“. Domnieva 
sa však, že použitá definícia je ešte stále príliš reštriktívna a môže tak vylúčiť niekoľko 
vozidiel, ktoré síce nie sú „zvyčajne určené na to, aby slúžili ako dopravné prostriedky“, 
spôsobujú však ujmu na zdraví alebo vecné škody. Spravodajkyňa zastáva názor, že činnosť 
spočívajúca v doprave vozidlom v užšom zmysle vozidla nesmie byť určujúcim faktorom na 
zahrnutie do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Takéto nehody môžu spôsobovať napríklad 
vozidlá, ktoré sa používajú pri cezhraničných činnostiach v stavebníctve. Spravodajkyňa sa 
domnieva, že vymedzenie pojmu „prevádzka vozidiel“ by malo byť čo najširšie, aby sa 
zabezpečila čo najväčšia ochrana poškodených pri nehodách. K tomuto bodu bude predložený 
pozmeňujúci návrh.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby vzal do 
úvahy tento pozmeňujúci návrh:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorových 
vozidiel (poistenie motorových vozidiel) je 
osobitne dôležité pre občanov Európy, či 
sú poistencami alebo potenciálnymi 
poškodenými pri nehode. Je takisto 
dôležité pre poisťovne, keďže tvorí 
dôležitý segment obchodu s neživotným 
poistením v Únii. Poistenie motorových 
vozidiel taktiež vplýva na voľný pohyb 
osôb, tovaru a vozidiel. Preto by kľúčovým 
cieľom činnosti Únie v oblasti finančných 
služieb malo byť posilnenie a konsolidácia 
vnútorného trhu poistenia motorových 
vozidiel.

(1) Poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorových 
vozidiel (poistenie motorových vozidiel) je 
osobitne dôležité pre občanov Európy, či 
sú poistencami alebo potenciálnymi 
poškodenými pri nehode. Je takisto 
dôležité pre poisťovne, keďže tvorí 
dôležitý segment obchodu s neživotným 
poistením v Únii. Poistenie motorových 
vozidiel má významný vplyv aj na voľný 
pohyb osôb, tovaru a vozidiel, a teda aj na 
vnútorný trh a schengenský priestor. Preto 
by kľúčovým cieľom činnosti Únie v 
oblasti finančných služieb malo byť 
posilnenie a konsolidácia vnútorného trhu 
poistenia motorových vozidiel.
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Komisia vykonala hodnotenie 
fungovania smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/103/ES15 vrátane 
jej efektívnosti, účinnosti a súdržnosti s 
ostatnými politikami Únie. Z hodnotenia 
vyplynulo, že smernica 2009/103/ES 
funguje celkovo dobre, a netreba vykonať 
zmeny vo väčšine aspektov. Boli však 
identifikované štyri oblasti, v ktorých by 
boli vhodné cielené zmeny: odškodnenie 
poškodených pri nehodách v prípadoch 
platobnej neschopnosti poisťovne, 
minimálne povinné výšky poistného krytia, 
kontroly poistenia vozidiel členskými 
štátmi a používanie potvrdení o minulých 
nárokoch na odškodnenie poistencov 
novou poisťovňou.

(2) Komisia vykonala hodnotenie 
fungovania smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/103/ES15 vrátane 
jej efektívnosti, účinnosti a súdržnosti s 
ostatnými politikami Únie. Z hodnotenia 
vyplynulo, že smernica 2009/103/ES 
funguje celkovo dobre, a netreba vykonať 
zmeny vo väčšine aspektov. Boli však 
identifikované štyri oblasti, v ktorých by 
boli vhodné cielené zmeny: odškodnenie 
poškodených pri nehodách v prípadoch 
platobnej neschopnosti poisťovne, 
minimálne povinné výšky poistného krytia, 
kontroly poistenia vozidiel členskými 
štátmi a používanie potvrdení o minulých 
nárokoch na odškodnenie poistencov 
novou poisťovňou. Takisto by sa mal 
zaviesť povinný systém bonus/malus, 
ktorý by poisťovne používali pri výpočte 
poistného na základe potvrdení o 
minulých nárokoch na odškodnenie. 
Takýto systém by bol stimulom pre 
bezpečnú jazdu, a tým by zvýšil 
bezpečnosť cestnej dopravy. Priniesol by 
aj spravodlivejšie poistné pre 
spotrebiteľov.

_________________ _________________

15 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 
o poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorových 
vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti 
poistenia tejto zodpovednosti (Ú. v. EÚ L 
263, 7.10.2009, s.11).

15 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/103/ES zo 16. septembra 2009 
o poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorových 
vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti 
poistenia tejto zodpovednosti (Ú. v. EÚ L 
263, 7.10.2009, s.11).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
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Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Podľa judikatúry Súdneho dvora 
Európskej únie všetky existujúce a nové 
motorové vozidlá v zásade patria do 
rozsahu pôsobnosti smernice 
2009/103/ES. Nie je to však absolútne 
nevyhnutné, a to najmä v prípade nových 
typov vozidiel, ako sú elektrické bicykle, 
elektrické skútre a segwaye. Sú oveľa 
menšie a majú nižšiu maximálnu 
rýchlosť, takže ich potenciál 
poškodenia/zranenia nie je taký veľký. 
Nediferencované uplatňovanie povinného 
poistenia sa zdá byť neprimerané, najmä 
vzhľadom na potrebu podporovať rozvoj 
nových, alternatívnych spôsobov dopravy, 
ktoré zaberajú menej verejného priestoru 
a sú šetrnejšie k životnému prostrediu. 
Táto smernica by sa preto mala 
uplatňovať len na tie vozidlá, ktoré podľa 
práva Únie musia spĺňať bezpečnostné 
požiadavky ako podmienku schválenia. K 
nehodám samozrejme môže dôjsť aj pri 
používaní takýchto vozidiel, takže členské 
štáty by mali mať možnosť prijať alebo 
zachovať na vnútroštátnej úrovni 
pravidlá, ktorými sa stanovuje aj poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú 
vozidlami, ktoré nepodliehajú typovému 
schváleniu. Plnením všeobecných cieľov 
zabezpečiť vysokú úroveň ochrany obetí 
dopravných nehôd a uľahčiť voľný 
pohyb osôb a vozidiel v celej Únii táto 
smernica pomôže zlepšiť dôveru v 
jednotný trh s poistením motorových 
vozidiel zvýšením právnej istoty v 
súvislosti s cezhraničným predajom 
poistenia motorových vozidiel na základe 
slobody poskytovať služby a zároveň zníži 
riziká, ktoré môžu vzniknúť počas 
procesu odškodnenia obetí.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
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Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Táto smernica predstavuje 
primeranú rovnováhu medzi verejným 
záujmom a potenciálnymi nákladmi pre 
verejné orgány, poisťovateľov a 
poistníkov s cieľom zabezpečiť, aby 
navrhované opatrenia boli nákladovo 
efektívne.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Členské štáty by v súčasnosti mali 
upustiť od vykonávania kontroly poistenia 
vozidiel, pokiaľ ide o vozidlá obvykle sa 
nachádzajúce na území iného členského 
štátu a pokiaľ ide o vozidlá, ktoré sa 
obvykle nachádzajú na území tretej krajiny 
a ktoré vstupujú na ich územie z územia 
iného členského štátu. Nový technologický 
vývoj umožňuje kontrolovanie poistenia 
vozidiel bez ich zastavenia, a teda bez 
zasahovania do voľného pohybu vozidiel a 
osôb. Je preto vhodné umožniť uvedené 
kontroly poistenia vozidiel iba vtedy, ak sú 
nediskriminačné, potrebné a primerané, 
tvoria súčasť všeobecného systému kontrol 
na štátnom území a nevyžadujú si 
zastavenie vozidla.

(4) Členské štáty v súčasnosti 
upúšťajú od vykonávania kontroly 
poistenia vozidiel, pokiaľ ide o vozidlá 
obvykle sa nachádzajúce na území iného 
členského štátu a pokiaľ ide o vozidlá, 
ktoré sa obvykle nachádzajú na území 
tretej krajiny a ktoré vstupujú na ich 
územie z územia iného členského štátu. 
Nový technologický vývoj – ako je 
technológia automatického rozpoznávania 
evidenčných čísel – umožňuje diskrétne 
kontrolovanie poistenia vozidiel bez ich 
zastavenia, a teda bez zasahovania do 
voľného pohybu vozidiel a osôb. Je preto 
vhodné umožniť uvedené kontroly 
poistenia vozidiel iba vtedy, ak sú 
nediskriminačné, potrebné a primerané, 
tvoria súčasť všeobecného systému kontrol 
na štátnom území a nevyžadujú si 
zastavenie vozidla a ak zaručujú práva, 
slobody a oprávnené záujmy príslušnej 
osoby.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Riadenie nepoistených motorových 
vozidiel bez povinného zmluvného 
poistenia zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla sa stáva čoraz väčším problémom 
v rámci Únie. Výška nárokov na 
odškodnenie sa v roku 2011 odhadovala 
na 870 miliónov EUR pre Úniu ako celok. 
Treba zdôrazniť, že riadenie nepoistených 
vozidiel negatívne ovplyvňuje širokú škálu 
zainteresovaných strán vrátane 
poškodených pri nehodách, 
poisťovateľov, záručných fondov a 
poistníkov motorových vozidiel.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Účinná a efektívna ochrana 
poškodených pri dopravných nehodách si 
vyžaduje, aby uvedení poškodení boli vždy 
odškodnení za ich ujmy na zdraví alebo 
škody na ich majetku, a to bez ohľadu na 
to, či je poisťovňa zodpovednej strany 
solventná alebo nie. Členské štáty by preto 
mali zriadiť alebo vymenovať orgán, ktorý 
poskytuje počiatočnú náhradu škody 
poškodeným s obvyklým pobytom na ich 
území, a má právo spätne požiadať o 
uvedenú náhradu škody orgán zriadený 
alebo vymenovaný na ten istý účel v 
členskom štáte, v ktorom sídli poisťovňa, 
ktorá poistila vozidlo zodpovednej strany. 
Aby sa však predišlo paralelným 
uplatňovaniam nárokov, poškodeným pri 
dopravných nehodách by sa nemalo 
umožniť požiadať o náhradu škody 
uvedený orgán, ak už požiadali o náhradu 
škody alebo podali návrh na začatie 
súdneho konania dotknutej poisťovni, a ak 
sa uvedená žiadosť ešte stále posudzuje 
alebo o uvedenom návrhu nebolo ešte 

(7) Účinná a efektívna ochrana 
poškodených pri dopravných nehodách si 
vyžaduje, aby uvedení poškodení boli vždy 
odškodnení za ich ujmy na zdraví alebo 
škody na ich majetku, a to bez ohľadu na 
to, či je poisťovňa zodpovednej strany 
solventná alebo nie. Členské štáty by preto 
mali zriadiť alebo vymenovať orgán, ktorý 
bezodkladne poskytuje počiatočnú náhradu 
škody poškodeným s obvyklým pobytom 
na ich území, a má právo spätne požiadať o 
uvedenú náhradu škody orgán zriadený 
alebo vymenovaný na ten istý účel v 
členskom štáte, v ktorom sídli poisťovňa, 
ktorá poistila vozidlo zodpovednej strany. 
Aby sa však predišlo paralelným 
uplatňovaniam nárokov, poškodeným pri 
dopravných nehodách by sa nemalo 
umožniť požiadať o náhradu škody 
uvedený orgán, ak už požiadali o náhradu 
škody alebo podali návrh na začatie 
súdneho konania dotknutej poisťovni, a ak 
sa uvedená žiadosť ešte stále posudzuje 
alebo o uvedenom návrhu nebolo ešte 
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rozhodnuté. rozhodnuté.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Predchádzajúce minulé nároky na 
odškodnenie poistencov, ktorí sa usilujú 
uzatvoriť nové poistné zmluvy s 
poisťovňami, mali by byť ľahko 
overiteľné, aby sa uľahčilo uznávanie 
takýchto minulých nárokov pri uzatváraní 
nových poistných zmlúv. Na zjednodušenie 
kontroly a overovania potvrdení o 
minulých nárokoch na odškodnenie je 
dôležité, aby obsah a forma potvrdenia 
takýchto minulých nárokov boli rovnaké 
vo všetkých členských štátoch. Poisťovne, 
ktoré zohľadňujú potvrdenia o minulých 
nárokoch na odškodnenie na určenie 
poistného motorových vozidiel, by okrem 
toho nemali diskriminovať na základe 
štátnej príslušnosti alebo výlučne na 
základe členského štátu predchádzajúceho 
bydliska poistenca. Na to, aby členské 
štáty mohli overiť, ako poisťovne 
zaobchádzajú s potvrdeniami o minulých 
nárokoch na odškodnenie, by poisťovne 
mali zverejňovať svoje politiky v súvislosti 
s tým, ako používajú minulé nároky na 
odškodnenie pri výpočte poistného.

(8) Predchádzajúce minulé nároky na 
odškodnenie poistencov, ktorí sa usilujú 
uzatvoriť nové poistné zmluvy s 
poisťovňami, mali by byť ľahko 
overiteľné, aby sa uľahčilo uznávanie 
takýchto minulých nárokov pri uzatváraní 
nových poistných zmlúv. Na zjednodušenie 
kontroly a overovania potvrdení o 
minulých nárokoch na odškodnenie je 
dôležité, aby obsah a forma potvrdenia 
takýchto minulých nárokov boli rovnaké 
vo všetkých členských štátoch. Okrem 
toho by poisťovne mali používať povinný 
systém bonus/malus na určenie poistného 
motorového vozidla. Mali by sa zohľadniť 
potvrdenia o minulých nárokoch na 
odškodnenie. Nemala by existovať žiadna 
diskriminácia na základe štátnej 
príslušnosti alebo výlučne na základe 
členského štátu predchádzajúceho bydliska 
poistníka. Na to, aby členské štáty mohli 
overiť, ako poisťovne zaobchádzajú s 
potvrdeniami o minulých nárokoch na 
odškodnenie, by poisťovne mali 
zverejňovať svoje politiky v súvislosti s 
tým, ako používajú minulé nároky na 
odškodnenie pri výpočte poistného.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Ako súčasť hodnotenia fungovania 
smernice by Európska komisia mala 
monitorovať uplatňovanie smernice a 

(11) Ako súčasť hodnotenia fungovania 
smernice by Európska komisia mala 
monitorovať uplatňovanie smernice a 
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zároveň zohľadňovať počet poškodených, 
výšku nesplatených nárokov z dôvodu 
oneskorení v platbách následkom 
cezhraničných prípadov platobnej 
neschopnosti, úroveň minimálnych výšok 
poistného krytia v členských štátoch, výšku 
nárokov z dôvodu riadenia nepoistených 
vozidiel, pokiaľ ide o cezhraničnú dopravu, 
ako aj počet sťažností týkajúcich sa 
potvrdení o minulých nárokoch na 
odškodnenie.

zároveň zohľadňovať počet poškodených, 
výšku nesplatených nárokov z dôvodu 
oneskorení v platbách následkom 
cezhraničných prípadov platobnej 
neschopnosti, úroveň minimálnych výšok 
poistného krytia v členských štátoch, výšku 
nárokov z dôvodu riadenia nepoistených 
vozidiel, pokiaľ ide o cezhraničnú dopravu, 
ako aj počet sťažností týkajúcich sa 
potvrdení o minulých nárokoch na 
odškodnenie. V súvislosti s hodnotením 
fungovania smernice 2009/103/ES by 
Komisia mala aj preskúmať a posúdiť, či 
vzhľadom na technologický pokrok –
vrátane zvýšeného používania 
autonómnych a poloautonómnych vozidiel 
– smernica naďalej slúži účelu ochrany 
obetí dopravných nehôd pred platobnou 
neschopnosťou poisťovateľov pri 
nehodách spôsobených vozidlami. 
Zároveň by toto monitorovanie malo 
obstáť v budúcnosti a snažiť sa 
zabezpečiť splnenie cieľov smernice, 
pokiaľ ide o nový technologický vývoj v 
oblastiach, ako sú elektrické vozidlá a 
autonómne a poloautonómne vozidlá.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Keďže ciele tejto smernice, a to 
najmä zabezpečenie rovnakej minimálnej 
ochrany poškodených pri dopravných 
nehodách v celej Únii a zabezpečenie 
ochrany poškodených v prípade platobnej 
neschopnosti poisťovní, nie je možné 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 
štátov, ale z dôvodu ich účinkov ich možno 
lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže 
Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
táto smernica neprekračuje rámec 

(12) Keďže ciele tejto smernice, a to 
najmä zabezpečenie rovnakej minimálnej 
ochrany poškodených pri dopravných 
nehodách v celej Únii, zabezpečenie 
ochrany poškodených v prípade platobnej 
neschopnosti poisťovní a zabezpečenie 
rovnakého zaobchádzania pri overovaní 
poisťovateľmi potvrdení o minulých 
nárokoch na odškodnenie potenciálnych 
poistníkov, ktorí prechádzajú cez vnútorné 
hranice Únie, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z 
dôvodu ich účinkov ich možno lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
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nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov. prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
táto smernica neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V článku 2 sa vkladá nový odsek:

„Táto smernica sa vzťahuje len na 
motorové vozidlá v rozsahu pôsobnosti 
nariadenia (EÚ) 2018/858*, nariadenia 
(EÚ) 167/2013** alebo nariadenia (EÚ) 
168/2018***.

* Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 
o schvaľovaní motorových vozidiel a ich 
prípojných vozidiel, ako aj systémov, 
komponentov a samostatných technických 
jednotiek určených pre takéto vozidlá 
a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa 
menia nariadenia (ES) 715/2007 a (ES) 
č. 595/2009 a zrušuje smernica 
2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 
1).

** Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 
2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych 
a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom
s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 
2.3.2013, s. 1).

*** Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 
2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom 
dvoj- alebo trojkolesových vozidiel 
a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 
52).“

Pozmeňujúci návrh 12
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Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Smernica 2009/103/ES
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Môžu však vykonávať takéto kontroly 
poistenia za predpokladu, že uvedené 
kontroly sú nediskriminačné, potrebné a 
primerané na dosiahnutie sledovaného 
cieľa, a 

Môžu však vykonávať takéto kontroly 
poistenia za predpokladu, že uvedené 
kontroly sú nediskriminačné, potrebné a 
primerané na dosiahnutie sledovaného 
cieľa, ak zaručujú práva, slobody a 
oprávnené záujmy príslušnej osoby a

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Jeho prijatie bude vyžadovať 
príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2009/103/ES
Článok 16 – odsek 2 a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Členské štáty zabezpečujú, aby poisťovne 
alebo orgány uvedené v druhom 
pododseku pri zohľadňovaní potvrdení o 
minulých nárokoch na odškodnenie 
vydaných inými poisťovňami alebo inými 
orgánmi, ako sú uvedené v druhom 
pododseku, nezaobchádzali s poistencami 
diskriminačným spôsobom alebo aby 
nezvýšili ich poistné z dôvodu ich štátnej 
príslušnosti alebo len na základe členského 
štátu ich predchádzajúceho bydliska.

„Členské štáty zabezpečujú, aby poisťovne 
a orgány uvedené v druhom pododseku pri 
zohľadňovaní potvrdení o minulých 
nárokoch na odškodnenie vydaných inými 
poisťovňami alebo inými orgánmi, ako sú 
uvedené v druhom pododseku, 
nezaobchádzali s poistencami 
diskriminačným spôsobom alebo aby 
nezvýšili ich poistné z dôvodu ich štátnej 
príslušnosti alebo len na základe členského 
štátu ich predchádzajúceho bydliska.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2009/103/ES
Článok 16 – odsek 2 a a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Členské štáty zabezpečia, aby poisťovne a 
subjekty uvedené v druhom pododseku 
zaviedli povinný systém bonus/malus vo 
svojich zmluvách o poistení zodpovednosti 
za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla, ktorým sa vypočítava 
výška poistného každého poistníka v 
súlade s potvrdeniami o minulých 
nárokoch na odškodnenie.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2009/103/ES
Článok 16 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby poisťovne 
zverejnili svoje politiky, pokiaľ ide o 
používanie potvrdení o minulých nárokoch 
na odškodnenie pri výpočte poistného.

Členské štáty zabezpečujú, aby poisťovne 
zverejnili svoje politiky, pokiaľ ide o 
používanie potvrdení o minulých nárokoch 
na odškodnenie pri výpočte poistného, a to 
najmä vo vzťahu k systému bonus/malus, 
ktorý používajú.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 2009/103/ES
Článok 28c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hodnotenie tejto smernice sa vykoná 
najneskôr sedem rokov po dátume jej 
transpozície. Komisia zašle závery 
hodnotenia spolu so svojimi 
pripomienkami Európskemu parlamentu, 
Rade a Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru.

Hodnotenie tejto smernice sa vykoná 
najneskôr päť rokov po dátume jej 
transpozície. Posúdi sa najmä účelnosť 
tejto smernice vzhľadom na technologický 
vývoj týkajúci sa autonómnych a 
poloautonómnych vozidiel a preskúma sa, 
či režim zodpovednosti tejto smernice 
zohľadňuje nové technologické 
podmienky alebo či by sa mal zaviesť 
nový rizikový faktor, ktorý je založený 
výlučne na autonómnych vozidlách ako 
zdroji nebezpečenstva a zároveň nezahŕňa 



PE629.601v04-00 14/16 AD\1172900SK.docx

SK

žiadne neriadené riziko zodpovednosti s 
cieľom nebrániť používaniu nových 
technológií. Komisia zašle závery 
hodnotenia spolu so svojimi 
pripomienkami Európskemu parlamentu, 
Rade a Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, a to v prípade potreby 
spolu s legislatívnym návrhom.

(Technická chyba: predmetná smernica je návrh smernice 2018/0168 (COD), ktorou sa mení 
smernica 2009/103/ES.)
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