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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Prva direktiva EU o avtomobilskem zavarovanju je iz leta 1972. Od takrat je bilo postopno 
izdanih še pet direktiv, ki so to direktivo okrepile in dopolnile ter bile nato kodificirane z 
Direktivo 2009/103/ES.

Komisija je v svojem delovnem programu za leto 2016 napovedala oceno te direktive. Ocena 
je pokazala, da so za izpolnitev glavnega cilja direktive – zaščite žrtev prometnih nesreč, ki se 
pripetijo v čezmejnih okoliščinah – potrebne nekatere spremembe in prilagoditve. Pri tem 
lahko izpostavimo pet točk: insolventnost zavarovatelja, priznavanje izjav o škodnem 
dogajanju, preverjanje zavarovanj za boj proti vožnji brez obveznega avtomobilskega 
zavarovanja, uskladitev minimalnih zneskov kritja ter področje uporabe direktive.

Pripravljavka mnenja meni, da je predlog direktive dober odgovor na nove zahteve po zaščiti 
žrtev prometnih nesreč, ki se pripetijo v državi članici, ki ni država članica, v kateri žrtve 
prebivajo, ali prometnih nesreč, ki jih povzročijo vozniki, ki prihajajo iz druge države članice. 

Primerov insolventnosti zavarovatelja je zlasti v čezmejnem okolju čedalje več, odškodninski 
postopki pa so v nekaterih državah EU lahko dolgotrajni in zapleteni, zato je po njenem 
mnenju možnost zagotovitve mehanizma hitrega in ustreznega plačila odškodnine žrtvam 
korak naprej. Predlog namreč vključuje vzpostavitev odškodninske blagajne v posameznih 
državah članicah, ki bi jo financirali nacionalni zavarovatelji ter tako nadomestili 
nesolventnega zavarovatelja. V čezmejnem okolju bi žrtvi izplačali odškodnino neposredno iz 
nacionalne blagajne države, v kateri se je pripetila nesreča, še preden bi odškodninska 
blagajna države nesolventnega zavarovatelja povrnila stroške. V številnih državah članicah 
sistem škodnih skladov že imajo, predlog o njihovi razširitvi na vse države članice EU v 
obliki prostovoljnih sporazumov pa po mnenju pripravljavke mnenja pomeni dejanski 
napredek.

V predlogu Komisije je predvideno tudi, da bi zavarovatelji na enak način obravnavali vse 
izjave o škodnem dogajanju, izdane v EU. Pripravljavka mnenja odobrava pristop Komisije, 
da bi izjave o škodnem dogajanju uskladili, obenem pa zahtevali, da se obravnavajo 
popolnoma enako ne glede na to, katera je država porekla imetnika police. S tem ukrepom bi 
pripomogli k večji enakosti imetnikov polic, saj bi zavarovatelji vse izjave o škodnem 
dogajanju, izdane v EU, obravnavali enako. Cilj je namreč zmanjšati število zavarovalniških 
goljufij in povečati preglednost s potrjevanjem pristnosti izjav o škodnem dogajanju.

V zvezi s preverjanjem zavarovanj pripravljavka mnenja meni, da je bistvenega pomena 
omejiti sedanjo prepoved in državam članicam omogočiti, da prostovoljno izvajajo nevsiljivo 
preverjanje. Preverjanje šteje za nevsiljivo, če uporabljene tehnike ne zahtevajo ustavitve 
vozila, niso diskriminatorne, so potrebne in sorazmerne. Pripravljavka mnenja meni, da je 
omogočanje državam članicam, da uporabljajo digitalna orodja za prepoznavanje registrskih 
tablic dobra pobuda. Vse nove določbe, s katerimi bi zmanjšali število primerov vožnje brez 
zavarovanja, je treba spodbujati.

Predlog direktive predvideva tudi zagotovitev minimalnih zneskov zavarovalnega kritja v 
primeru materialne škode ali telesne poškodbe ne glede na kategorijo zadevnega vozila. 
Pripravljavka mnenja to novo določbo v celoti podpira, vendar le v primeru, če države ta 
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minimum lahko prekoračijo in če ne gre za uskladitev cen zavarovanj, saj je ta zaradi 
ekonomskih neenakosti med različnimi državami v Uniji trenutno neuresničljiva.

V zvezi s področjem uporabe direktive pa podpira namen Komisije, da z opredelitvijo pojma 
„uporaba vozila“ kodificira sodno prakso Sodišča. Vseeno pa meni, da je izbrana opredelitev 
še vedno preozka in da lahko izključuje določeno število vozil, ki se običajno ne uporabljajo 
kot prevozno sredstvo, vendar bi lahko povzročila telesne poškodbe in materialno škodo. 
Pripravljavka mnenja meni, da prevozna dejavnost vozila v ožjem pomenu besede ne sme biti 
odločilna pri uporabi te direktive. Vozila, ki se uporabljajo zlasti v gradbenem sektorju med 
izvajanjem čezmejnih dejavnosti, tudi lahko povzročijo nesrečo. Meni, da mora biti 
opredelitev „uporabe vozila“ čim širša, da bi žrtvam nesreč zagotovili čim večjo zaščito. V 
zvezi s tem bo vložen predlog spremembe.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 
odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Zavarovanje civilne odgovornosti 
pri uporabi motornih vozil (avtomobilsko 
zavarovanje) je posebnega pomena za 
evropske državljane, bodisi kot imetnike 
zavarovalnih polic ali kot potencialne žrtve 
nesreč. Izjemnega pomena je tudi za 
zavarovalnice, saj predstavlja pomemben 
segment poslov neživljenjskega 
zavarovanja v Uniji. Avtomobilsko 
zavarovanje vpliva tudi na prost pretok 
ljudi, blaga in vozil. Zato bi morala biti 
okrepitev in konsolidacija notranjega trga 
za avtomobilska zavarovanja ključni cilj 
ukrepanja Unije na področju finančnih 
storitev.

(1) Zavarovanje civilne odgovornosti 
pri uporabi motornih vozil (avtomobilsko 
zavarovanje) je posebnega pomena za 
evropske državljane, bodisi kot imetnike 
zavarovalnih polic ali kot potencialne žrtve 
nesreč. Izjemnega pomena je tudi za 
zavarovalnice, saj predstavlja pomemben 
segment poslov neživljenjskega 
zavarovanja v Uniji. Avtomobilsko 
zavarovanje pomembno vpliva tudi na 
prost pretok ljudi, blaga in vozil ter s tem 
na notranji trg in schengensko območje. 
Zato bi morala biti okrepitev in 
konsolidacija notranjega trga za 
avtomobilska zavarovanja ključni cilj 
ukrepanja Unije na področju finančnih 
storitev.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
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Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Komisija je opravila oceno 
delovanja Direktive 2009/103/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta15, 
vključno z njeno uspešnostjo, 
učinkovitostjo in skladnostjo z drugimi 
politikami Unije. Ugotovitev ocene je bila, 
da Direktiva 2009/103/ES na splošno 
dobro deluje in da v večini vidikov ne 
potrebuje sprememb. Vendar so bila 
ugotovljena štiri področja, na katerih bi 
bilo primerno sprejeti ciljno usmerjene 
spremembe: odškodnine žrtvam nesreč v 
primeru insolventnosti zavarovalnice, 
minimalni obvezni zneski zavarovalnega 
kritja, preverjanje zavarovanja vozil s 
strani držav članic in uporaba izjav 
imetnikov polic o škodnem dogajanju pri 
novi zavarovalnici.

(2) Komisija je opravila oceno 
delovanja Direktive 2009/103/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta15, 
vključno z njeno uspešnostjo, 
učinkovitostjo in skladnostjo z drugimi 
politikami Unije. Ugotovitev ocene je bila, 
da Direktiva 2009/103/ES na splošno 
dobro deluje in da v večini vidikov ne 
potrebuje sprememb. Vendar so bila 
ugotovljena štiri področja, na katerih bi 
bilo primerno sprejeti ciljno usmerjene 
spremembe: odškodnine žrtvam nesreč v 
primeru insolventnosti zavarovalnice, 
minimalni obvezni zneski zavarovalnega 
kritja, preverjanje zavarovanja vozil s 
strani držav članic in uporaba izjav 
imetnikov polic o škodnem dogajanju pri 
novi zavarovalnici. Uvesti bi bilo treba 
tudi obvezni sistem bonus-malus, ki bi se 
uporabljal pri izračunu zavarovalnih 
premij na podlagi izjav o škodnem 
dogajanju zavarovalnic. Tak sistem bi 
pomenil spodbudo za varno vožnjo in bi s 
tem povečal varnost cestnega prometa. 
Privedel bi tudi do pravičnejših 
zavarovalnih premij za potrošnike.

_________________ _________________

15 Direktiva 2009/103/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. septembra 2009 o zavarovanju civilne 
odgovornosti pri uporabi motornih vozil in 
o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne 
odgovornosti (UL L 263, 7.10.2009, 
str. 11).

15 Direktiva 2009/103/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
16. septembra 2009 o zavarovanju civilne 
odgovornosti pri uporabi motornih vozil in 
o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne 
odgovornosti (UL L 263, 7.10.2009, 
str. 11).

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V skladu s sodno prakso Sodišča 
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Evropske unije načeloma vsa obstoječa in 
nova motorna vozila spadajo na področje 
uporabe Direktive 2009/103/ES. Vendar 
zlasti pri novih tipih vozil, kot so 
električna kolesa, električni skuterji in 
segwayi, to najbrž ni nujno potrebno. So 
veliko manjša in imajo nižjo največjo 
hitrost, zato njihov potencial za nastanek 
škode/poškodb ni tako velik. Uporaba 
obveznega zavarovanja brez razlikovanja 
se zdi nesorazmerna, zlasti ker je treba 
spodbujati razvoj novih alternativnih 
načinov prevoza, ki zasedajo manj 
javnega prostora na cestišču in so okolju 
prijaznejši. Ta direktiva bi se zato morala 
uporabljati samo za vozila, ki morajo v 
skladu z zakonodajo Unije izpolnjevati 
varnostne zahteve kot pogoj za odobritev. 
Seveda se nesreče lahko zgodijo tudi pri 
uporabi teh vozil, zato bi države članice 
morale imeti možnost, da na nacionalni 
ravni sprejmejo ali ohranijo predpise, ki 
zagotavljajo  zavarovanje odgovornosti 
tudi za vozila, ki niso predmet 
homologacije. Ta direktiva bo z 
uresničevanjem splošnih ciljev 
zagotavljanja visoke ravni varstva žrtev 
prometnih nesreč ter lažjega prostega 
pretoka oseb in vozil po vsej Uniji 
pomagala izboljšati zaupanje v enotni trg 
za avtomobilska zavarovanja, saj se bo 
povečala pravna varnost v zvezi s 
čezmejno prodajo avtomobilskih 
zavarovanj na podlagi svobode 
opravljanja storitev in zmanjšalo 
morebitno tveganje med postopkom 
priznavanja odškodnin žrtvam.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Ta direktiva vzpostavlja ustrezno 
ravnovesje med javnim interesom in 
morebitnimi stroški za javne organe, 
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zavarovatelje in imetnike polic, da bi se 
zagotovila stroškovna učinkovitost 
predlaganih ukrepov.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Države članice bi se trenutno 
morale vzdržati preverjanj zavarovanja v 
zvezi z vozili, ki se običajno nahajajo na 
ozemlju druge države članice, in v zvezi z 
vozili, ki se običajno nahajajo na ozemlju 
tretje države, vendar na njihovo ozemlje 
vstopajo iz ozemlja druge države članice. 
Vendar nov tehnološki razvoj omogoča 
preverjanje zavarovanja vozil brez 
njihovega ustavljanja in tako ne posega v 
prost pretok oseb. Zato je primerno dovoliti 
navedena preverjanja zavarovanja vozil 
samo, če so ta preverjanja 
nediskriminatorna, potrebna in sorazmerna, 
predstavljajo del splošnega sistema 
pregledov na nacionalnem ozemlju in ne 
zahtevajo ustavitve vozila.

(4) Države članice se trenutno vzdržijo
preverjanj zavarovanj v zvezi z vozili, ki 
se običajno nahajajo na ozemlju druge 
države članice, in v zvezi z vozili, ki se 
običajno nahajajo na ozemlju tretje države, 
vendar na njihovo ozemlje vstopajo iz 
ozemlja druge države članice. Vendar nov 
tehnološki razvoj, kot je tehnologija za 
prepoznavanje registrskih tablic, omogoča 
preverjanje zavarovanja vozil brez 
njihovega ustavljanja in tako ne posega v 
prost pretok oseb. Zato je primerno dovoliti 
navedena preverjanja zavarovanja vozil 
samo, če so ta preverjanja 
nediskriminatorna, potrebna in sorazmerna, 
predstavljajo del splošnega sistema 
pregledov na nacionalnem ozemlju in ne 
zahtevajo ustavitve vozila in če 
zagotavljajo pravice, svoboščine in 
legitimne interese zadevne osebe.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Vožnja brez obveznega 
avtomobilskega zavarovanja, torej vožnja 
z motornim vozilom brez obveznega 
zavarovanja avtomobilske odgovornosti, je 
v Uniji vedno večja težava.  Stroški so bili 
na podlagi zahtevkov v letu 2011 ocenjeni 
na 870 milijonov EUR za Unijo kot celoto. 
Poudariti je treba, da vožnja brez 
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obveznega avtomobilskega zavarovanja 
negativno vpliva na širok krog deležnikov, 
vključno z žrtvami nesreč, zavarovatelji, 
škodnimi skladi in imetniki polic 
avtomobilskega zavarovanja.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Za uspešno in učinkovito varstvo 
žrtev prometnih nesreč morajo te žrtve 
vedno dobiti odškodnino za svoje telesne 
poškodbe ali za materialno škodo ne glede 
na to, ali je zavarovalnica odgovorne osebe 
solventna ali ne. Zato bi morale države 
članice ustanoviti ali imenovati organ, ki 
zagotovi prvotno nadomestilo 
oškodovancem, ki običajno prebivajo na 
njihovem ozemlju, in ki ima pravico 
zahtevati povračilo tega nadomestila od 
organa, ki je bil za isti namen ustanovljen 
ali imenovan v državi članici sedeža 
zavarovalnice, ki je izdala polico za vozilo 
odgovorne osebe. Da pa bi se izognili 
vzporednim zahtevkom, se žrtvam 
prometnih nesreč ne bi smelo dovoliti, da 
vložijo zahtevek za odškodnino pri tem 
organu, če so že vložili svoj zahtevek pri 
zadevni zavarovalnici ali sprožili sodni 
postopek proti njej, zahtevek pa je še 
vedno v obravnavi in sodni postopek še ni 
končan.

(7) Za uspešno in učinkovito varstvo 
žrtev prometnih nesreč morajo te žrtve 
vedno dobiti odškodnino za svoje telesne 
poškodbe ali za materialno škodo ne glede 
na to, ali je zavarovalnica odgovorne osebe 
solventna ali ne. Zato bi morale države 
članice ustanoviti ali imenovati organ, ki 
nemudoma zagotovi prvotno nadomestilo 
oškodovancem, ki običajno prebivajo na 
njihovem ozemlju, in ki ima pravico 
zahtevati povračilo tega nadomestila od 
organa, ki je bil za isti namen ustanovljen 
ali imenovan v državi članici sedeža 
zavarovalnice, ki je izdala polico za vozilo 
odgovorne osebe. Da pa bi se izognili 
vzporednim zahtevkom, se žrtvam 
prometnih nesreč ne bi smelo dovoliti, da 
vložijo zahtevek za odškodnino pri tem 
organu, če so že vložili svoj zahtevek pri 
zadevni zavarovalnici ali sprožili sodni 
postopek proti njej, zahtevek pa je še 
vedno v obravnavi in sodni postopek še ni 
končan.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Preverjanje pristnosti podatkov o 
škodnem dogajanju imetnikov polic, ki 
želijo skleniti nove zavarovalne pogodbe z 

(8) Preverjanje pristnosti podatkov o 
škodnem dogajanju imetnikov polic, ki 
želijo skleniti nove zavarovalne pogodbe z 
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zavarovalnicami, bi moralo biti preprosto, 
da bi olajšali priznavanje takega škodnega 
dogajanja ob sklenitvi nove zavarovalne 
police. Da bi poenostavili preverjanje in 
potrjevanje pristnosti izjav o škodnem 
dogajanju, je pomembno, da sta vsebina in 
oblika izjave o takem škodnem dogajanju 
enaki v vseh državah članicah. Poleg tega 
zavarovalnice, ki upoštevajo izjave o 
škodnem dogajanju pri določitvi premij 
avtomobilskega zavarovanja, ne bi smele 
diskriminirati na podlagi državljanstva ali 
zgolj na podlagi predhodne države članice 
prebivališča imetnika police. Da bi države 
članice lahko preverile, kako zavarovalnice 
obravnavajo izjave o škodnem dogajanju, 
bi morale zavarovalnice objaviti svoje 
politike v zvezi z uporabo izjav o škodnem 
dogajanju pri izračunu premij.

zavarovalnicami, bi moralo biti preprosto, 
da bi olajšali priznavanje takega škodnega 
dogajanja ob sklenitvi nove zavarovalne 
police. Da bi poenostavili preverjanje in 
potrjevanje pristnosti izjav o škodnem 
dogajanju, je pomembno, da sta vsebina in 
oblika izjave o takem škodnem dogajanju 
enaki v vseh državah članicah. Poleg tega 
bi morale zavarovalnice uporabljati 
obvezni sistem bonus-malus za določitev
premij avtomobilskega zavarovanja.
Upoštevati bi bilo treba izjave o škodnem 
dogajanju. Ne bi smelo biti diskriminacije
na podlagi državljanstva ali zgolj na 
podlagi predhodne države članice 
prebivališča imetnika police. Da bi države 
članice lahko preverile, kako zavarovalnice 
obravnavajo izjave o škodnem dogajanju, 
bi morale zavarovalnice objaviti svoje 
politike v zvezi z uporabo izjav o škodnem 
dogajanju pri izračunu premij.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V okviru ocene delovanja Direktive 
bi morala Evropska komisija spremljati 
uporabo Direktive ob upoštevanju števila 
žrtev, obsega nezaključenih zahtevkov 
zaradi zamud pri plačilih v čezmejnih 
primerih insolventnosti, višine minimalnih 
zneskov kritja v državah članicah, obsega 
škodnih zahtevkov zaradi vožnje brez 
obveznega avtomobilskega zavarovanja v 
čezmejnem prometu in števila pritožb v 
zvezi z izjavami o škodnem dogajanju.

(11) V okviru ocene delovanja Direktive 
bi morala Evropska komisija spremljati 
uporabo Direktive ob upoštevanju števila 
žrtev, obsega nezaključenih zahtevkov 
zaradi zamud pri plačilih v čezmejnih 
primerih insolventnosti, višine minimalnih 
zneskov kritja v državah članicah, obsega 
škodnih zahtevkov zaradi vožnje brez 
obveznega avtomobilskega zavarovanja v 
čezmejnem prometu in števila pritožb v 
zvezi z izjavami o škodnem dogajanju. V 
okviru ocene delovanja Direktive 
2009/103/ES bi morala Komisija tudi 
preučiti in oceniti, ali glede na tehnološki 
napredek, tudi vse večjo uporabo 
avtonomnih in polavtonomnih vozil, še 
vedno služi svojemu namenu zaščite žrtev 
prometnih nesreč pred insolventnostjo 
zavarovalnic pri nesrečah, ki jih 
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povzročijo vozila. Hkrati bi moralo biti 
spremljanje usmerjeno v prihodnost in 
zagotoviti, da so izpolnjeni cilji direktive v 
zvezi z novimi tehnološkimi dosežki na 
področjih, kot so električna vozila ter 
avtonomna in polavtonomna vozila.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ker ciljev te direktive, namreč 
zagotovitve enakega minimalnega varstva 
žrtev prometnih nesreč v Uniji in
zagotovitve varstva žrtev v primeru 
insolventnosti zavarovalnic, države članice 
ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se 
zaradi njihovih učinkov lažje dosežejo na 
ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z 
načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta direktiva ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(12) Ker ciljev te direktive, namreč 
zagotovitve enakega minimalnega varstva 
žrtev prometnih nesreč v Uniji, zagotovitve 
varstva žrtev v primeru insolventnosti 
zavarovalnic, in zagotovitve enake 
obravnave s strani zavarovateljev pri 
preverjanju pristnosti izjav o škodnem 
dogajanju potencialnih imetnikov polic, ki 
prečkajo notranje meje Unije, države 
članice ne morejo zadovoljivo doseči, 
temveč se zaradi njihovih učinkov lažje 
dosežejo na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
direktiva ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V členu 2 se doda nov odstavek:

„Ta direktiva se uporablja samo za 
motorna vozila, ki jih zajemajo Uredba 
(EU) 2018/858*, Uredba (EU) 167/2013** 
ali Uredba (EU) 168/2013***.

* Uredba (EU) 2018/858 Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
odobritvi in tržnem nadzoru motornih 
vozil in njihovih priklopnikov ter 
sistemov, sestavnih delov in samostojnih 
tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, 
spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in 
(ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi 
Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 
14.6.2018, str. 1).

**Uredba (EU) št. 167/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 
2013 o odobritvi in tržnem nadzoru 
kmetijskih in gozdarskih vozil (UL L 60, 
2.3.2013, str. 1).

*** Uredba (EU) št. 168/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 
2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo-
ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL 
L 60, 2.3.2013, str. 52).“

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2009/103/ES
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar lahko opravljajo taka preverjanja 
zavarovanja pod pogojem, da so ta 
preverjanja nediskriminatorna, potrebna in 
sorazmerna za dosego zastavljenega cilja 
ter da 

Vendar lahko opravljajo taka preverjanja 
zavarovanja pod pogojem, da so ta 
preverjanja nediskriminatorna, potrebna in 
sorazmerna za dosego zastavljenega cilja, 
da so zagotovljene pravice, svoboščine in 
legitimni interesi zadevnih oseb, ter da

(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2009/103/ES
Člen 16 – odstavek 2 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da 
zavarovalnice ali organi iz drugega 
pododstavka pri upoštevanju izjav o 
škodnem dogajanju, ki jih izdajo druge 
zavarovalnice ali drugi organi iz drugega 
pododstavka, imetnikov polic ne 
obravnavajo na diskriminatoren način ali 
da ne zaračunavajo dodatka pri premiji 
zaradi njihovega državljanstva ali zgolj na 
podlagi predhodne države članice 
njihovega prebivališča.

Države članice zagotovijo, da 
zavarovalnice in organi iz drugega 
pododstavka pri upoštevanju izjav o 
škodnem dogajanju, ki jih izdajo druge 
zavarovalnice ali drugi organi iz drugega 
pododstavka, imetnikov polic ne 
obravnavajo na diskriminatoren način ali 
da ne zaračunavajo dodatka pri premiji 
zaradi njihovega državljanstva ali zgolj na 
podlagi predhodne države članice 
njihovega prebivališča.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2009/103/ES
Člen 16 – odstavek 2 a a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da 
zavarovalnice in organi iz drugega 
pododstavka v svoje pogodbe o 
zavarovanju avtomobilske odgovornosti 
vključijo obvezni sistem bonus-malus, po 
katerem se znesek zavarovalnih premij 
vsakega imetnika police izračuna v skladu 
z izjavami o škodnem dogajanju.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2009/103/ES
Člen 16 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da 
zavarovalnice objavijo svoje politike v 
zvezi z uporabo izjav o škodnem dogajanju 
pri izračunu premij.

Države članice zagotovijo, da 
zavarovalnice objavijo svojo politiko v 
zvezi z uporabo izjav o škodnem dogajanju 
pri izračunu premij, zlasti tudi v zvezi s 
sistemom bonus-malus, ki ga uporabljajo.
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2009/103/ES
Člen 28c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena te direktive se izvede najpozneje 
sedem let po njenem prenosu. Komisija 
zaključke ocene skupaj s svojimi 
pripombami pošlje Evropskemu 
parlamentu, Svetu in Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru.

Ocena te direktive se izvede najpozneje pet 
let po njenem prenosu. Zlasti se oceni 
smotrnost te direktive v zvezi s 
tehnološkimi dosežki na področju 
avtonomnih in polavtonomnih vozil in 
preuči, ali ureditev odgovornosti iz te 
direktive upošteva nove tehnološke pogoje 
ali pa bi bilo treba uvesti novo kaznivo 
dejanje objektivne odgovornosti, ki temelji 
izključno na avtonomnih vozilih kot virom 
nevarnosti in hkrati ne vključuje nobenih 
nenadzorovanih tveganj v zvezi z 
odgovornostjo, da ne bi ovirali uporabe 
novih tehnologij. Komisija zaključke 
ocene skupaj s svojimi pripombami pošlje 
Evropskemu parlamentu, Svetu in 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in jim po potrebi priloži 
zakonodajni predlog.

(Tehnična napaka: gre za predlog Direktive 2018/0168 (COD), ki spreminja Direktivo 
2009/103/ES.) 
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