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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρώτη οδηγία της ΕΕ για την ασφάλιση αυτοκινήτων χρονολογείται από το 1972. 
Δεδομένου ότι πέντε άλλες οδηγίες έχουν ενισχυθεί και συμπληρωθεί σταδιακά και έχουν 
κωδικοποιηθεί από την οδηγία 2009/103/ΕΚ.

Στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2016, η Επιτροπή είχε ανακοινώσει την αξιολόγησή της. 
Μετά την αξιολόγηση αυτή, προέκυψε ότι ορισμένες τροποποιήσεις και προσαρμογές ήταν 
αναγκαίες προκειμένου να εκπληρωθεί ο πρωταρχικός σκοπός της παρούσας οδηγίας, δηλαδή 
η προστασία των θυμάτων διασυνοριακών τροχαίων ατυχημάτων. Μπορούν να τεθούν πέντε 
νέα σημεία. Η περίπτωση αφερεγγυότητας του ασφαλιστή, η αναγνώριση των ισχυρισμών, οι 
έλεγχοι ασφάλισης προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της οδήγησης 
ανασφάλιστων οχημάτων, η εναρμόνιση των ελάχιστων ποσών κάλυψης και το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι αυτή η πρόταση οδηγίας ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις για 
την προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων όταν αυτά βρίσκονται σε διαφορετικό 
κράτος μέλος της ΕΕ από το κράτος διαμονής τους, όσο και ημεδαπά θύματα ατυχημάτων 
που προκαλούνται από οδηγό από άλλο κράτος μέλος. 

Οι περιπτώσεις αφερεγγυότητας των ασφαλιστών, ιδίως σε διασυνοριακό πλαίσιο, 
αυξάνονται και μερικές φορές εφαρμόζονται διαδικασίες αποζημίωσης σε ορισμένες χώρες 
της ΕΕ, οι μακροχρόνιες και περίπλοκες διαδικασίες, η δυνατότητα παροχής μηχανισμού για 
άμεση και επαρκή αποζημίωση των θυμάτων είναι, για την εισηγήτρια, ένα βήμα προς τα 
εμπρός. Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία, σε κάθε κράτος μέλος, ενός ταμείου 
αποζημιώσεων το οποίο θα χρηματοδοτείται από ασφαλιστές των κρατών μελών και 
υποκαθιστά τον αφερέγγυο ασφαλιστή. Σε διασυνοριακές καταστάσεις, το θύμα θα 
αποζημιώνεται απευθείας από το ταμείο του κράτους στο οποίο συνέβη το ατύχημα πριν από 
την αποζημίωση του ατυχήματος από το κρατικό ταμείο αποζημίωσης του αφερέγγυου 
ασφαλιστή. Το σύστημα των ταμείων εγγυήσεων που υπάρχουν ήδη σε πολλά κράτη μέλη, 
λαμβάνοντας υπόψη την επέκτασή του σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ υπό τη μορφή 
εθελοντικών συμφωνιών, αποτελεί πραγματική πρόοδο για την εισηγήτρια.

Το σχέδιο της Επιτροπής προβλέπει επίσης την εφαρμογή από τους ασφαλιστές της ίδιας 
μεταχείρισης σε όλες τις βεβαιώσεις ιστορικού ζημιών που εκδίδονται στην ΕΕ. Η εισηγήτρια 
συμφωνεί με την προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την εναρμόνιση των δηλώσεων 
ιστορικού και, ταυτόχρονα, την απαίτηση να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα 
από το κράτος μέλος καταγωγής του ασφαλισμένου. Το μέτρο αυτό συμβάλλει σε 
μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μέσω της εφαρμογής της ίδιας 
μεταχείρισης από τους ασφαλιστές σε όλες τις βεβαιώσεις ιστορικού ζημιών που εκδίδονται 
στην Ευρώπη. Ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί είναι η μείωση της αξιοπιστίας και η 
αύξηση της διαφάνειας μέσω της επαλήθευσης των δηλώσεων ιστορικού ζημιών.

Όσον αφορά τους ελέγχους των ασφαλίσεων, η εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να 
περιοριστεί η σημερινή απαγόρευσή τους και να επιτραπεί στα κράτη μέλη να διενεργούν 
αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε εθελοντική βάση. Οι έλεγχοι θα πρέπει να θεωρούνται 
καταχρηστικοί κατά τον βαθμό που οι χρησιμοποιούμενες τεχνικές δεν αναγκάζουν τα 
οχήματα να σταματούν, δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι αναγκαίες και αναλογικές. Η 
εισηγήτρια θεωρεί ότι η παροχή στα κράτη μέλη της δυνατότητας να χρησιμοποιούν ψηφιακά 
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εργαλεία αναγνώρισης πινακίδων είναι μια καλή πρωτοβουλία. Τυχόν νέες διατάξεις για τη 
μείωση της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων θα πρέπει να ενθαρρύνονται.

Η πρόταση οδηγίας προβλέπει επίσης την εγγύηση των ελάχιστων ποσών ασφάλισης σε 
περίπτωση βλάβης των περιουσιακών στοιχείων ή των σωματικών βλαβών και ανεξάρτητα 
από την κατηγορία των σχετικών οχημάτων. Η εισηγήτρια υποστηρίζει πλήρως τη νέα αυτή 
διάταξη, δεδομένου ότι τα κράτη μπορούν να προχωρήσουν πέρα από το ελάχιστο αυτό και 
ότι δεν πρόκειται για εναρμόνιση των ασφαλιστικών τιμών, καθώς αυτό δεν θα ήταν εφικτό 
σήμερα με βάση τις υφιστάμενες οικονομικές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων χωρών της 
ΕΕ.

Τέλος, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, η εισηγήτρια υποστηρίζει την πρόθεση 
της Επιτροπής να κωδικοποιήσει τη νομολογία του Δικαστηρίου καθορίζοντας την έννοια της 
«κυκλοφορίας οχημάτων». Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο ορισμός που εγκρίθηκε 
εξακολουθεί να είναι υπερβολικά εξαντλητικός και μπορεί να αποκλείσει έναν αριθμό 
οχημάτων τα οποία «κανονικά δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως μέσο μεταφοράς» 
αλλά, παρ’ όλα αυτά, προκαλούν υλικά και σωματικά ατυχήματα. Η εισηγήτρια είναι της 
άποψης ότι η δραστηριότητα stricto sensu της μεταφοράς του οχήματος δεν πρέπει να 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. Κατά συνέπεια, τα 
οχήματα που χρησιμοποιούνται σε κατασκευαστικά έργα με διασυνοριακές δραστηριότητες 
μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι ο ορισμός της κυκλοφορίας 
των οχημάτων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερος προκειμένου να διασφαλίζεται η 
μέγιστη δυνατή προστασία των θυμάτων ατυχημάτων. Θα κατατεθεί τροπολογία επί του 
σημείου αυτού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2009/103/ΕΚ
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 1 α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. «κυκλοφορία οχήματος»: κάθε 
χρήση οχήματος το οποίο προορίζεται για 
συνήθη μεταφορά, το οποίο είναι σύμφωνο 
με την κανονική λειτουργία του οχήματος 
αυτού, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά 
του οχήματος και από το έδαφος στο οποίο 
χρησιμοποιείται το όχημα με κινητήρα και 
από το έδαφος στο οποίο χρησιμοποιείται 
το όχημα, είτε εν στάσει είτε εν κινήσει·

1α. «κυκλοφορία οχήματος»: κάθε 
χρήση οχήματος το οποίο χρησιμοποιείται
για συνήθη μεταφορά, το οποίο είναι 
σύμφωνο με την κανονική λειτουργία του 
οχήματος αυτού, ανεξάρτητα από τα 
χαρακτηριστικά του οχήματος και από το 
έδαφος στο οποίο χρησιμοποιείται το 
όχημα με κινητήρα και από το έδαφος στο 
οποίο χρησιμοποιείται το όχημα, είτε εν 
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στάσει είτε εν κινήσει·
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