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RÖVID INDOKOLÁS

Az első uniós gépjármű-biztosítási irányelv 1972-re nyúlik vissza. Azóta ezt az irányelvet öt 
további irányelv erősítette meg és egészítette ki, és ezeket a 2009/103/EK irányelv foglalta 
egységes szerkezetbe.

A 2016. évi munkaprogramjában a Bizottság bejelentette az utóbbi irányelv értékelését. Ezen 
értékelés alapján úgy tűnik, hogy számos módosítás és kiigazítás szükséges az irányelv 
elsődleges célja, nevezetesen a határokon átnyúló közlekedési balesetek károsultjainak 
védelme érdekében. Öt új pont emelhető ki. A biztosító fizetésképtelenségének esete, a 
kártörténeti igazolások elismerése, a biztosítás ellenőrzése a biztosítás nélküli 
gépjárművezetés elleni fellépéshez, a biztosítási fedezet legkisebb összegeinek 
harmonizációja, és az irányelv hatálya.

Az előadó úgy véli, hogy az irányelvre irányuló javaslat az elvárásoknak megfelelő védelmet 
biztosít a lakóhely szerinti uniós tagállamon kívüli tagállamban bekövetkezett balesetek 
károsultjainak, illetve egy másik tagállam gépjárművezetője által okozott baleset hazai 
károsultjainak. 

Mivel egyre gyakrabban fordul elő a biztosítók fizetésképtelensége, különösen határokon 
átnyúló kontextusban, és mivel a kárrendezési eljárások egyes uniós országokban olykor 
hosszúak és összetettek, az előadó szerint előrelépést jelent az, hogy lehetséges a kártalanítás 
károsultak javára való gyors és megfelelő átutalása. A javaslat szerint minden tagállamban 
létrejön a nemzeti biztosítók által finanszírozott kártérítési alap, amely szükség esetén a 
fizetésképtelen biztosítók helyébe lép. A határokon átnyúló helyzetekben a károsult számára 
közvetlenül annak az államnak az állami alapja fizeti a kártalanítást, ahol a baleset történt, 
majd a fizetésképtelenné vált biztosító állami kártalanítási alapja megtéríti az összeget a 
baleset helye szerinti állami alapnak. Mivel számos tagállamban már létezik a garanciaalapok 
rendszere, az előadó szerint tényleges előrelépést jelent az ilyen rendszerek önkéntes 
megállapodások formájában valamennyi tagállamra történő kiterjesztése.

A bizottsági tervezet azt is előírja, hogy a biztosítók az EU-ban kiállított összes kártörténeti 
igazolást ugyanúgy kezeljék. Az előadó helyesli a Bizottság módszerét, vagyis a kártörténeti 
igazolás harmonizációját és ezzel egyidejűleg ezen igazolások azonos kezelésének előírását, a 
kötvénytulajdonos származása szerinti tagállamtól függetlenül. Ez az intézkedés hozzájárul a 
biztosítottak közötti nagyobb egyenlőséghez azáltal, hogy a biztosítók ugyanazt a bánásmódot 
alkalmazzák az Európában kibocsátott valamennyi kártörténeti igazolást illetően. A cél az, 
hogy kevesebb legyen a csalás a kártörténeti igazolásokhoz kapcsolódóan, és fokozni lehessen 
az átláthatóságot a kártörténeti igazolások hitelesítése révén.

A biztosítási ellenőrzések tekintetében az előadó úgy véli, hogy alapvető fontosságú ezek 
jelenlegi tilalmának korlátozása, valamint annak lehetővé tétele, hogy a tagállamok önkéntes 
alapon végezhessenek nem zavaró ellenőrzéseket. Az ellenőrzések abban az esetben 
minősülnek nem zavaró ellenőrzéseknek, ha az alkalmazott technikák nem kényszerítik 
megállásra a járműveket, nem diszkriminatívak, szükségesek és arányosak. Az előadó jó 
kezdeményezésnek tartja, hogy biztosítják a tagállamok számára a lehetőséget a digitális 
rendszámfelismerő eszközök használatára. Ösztönözni kell a biztosítás nélküli 
gépjárművezetés jelenségének visszaszorítására irányuló új rendelkezéseket.
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Az irányelvjavaslat azt is előirányozza, hogy anyagi kár vagy személyi sérülés esetére 
garantáljanak egy minimális biztosítási fedezetet, függetlenül az érintett jármű kategóriájától. 
Az előadó teljes mértékben támogatja ezt az új rendelkezést, mivel az államok 
meghaladhatják ezeket a minimális összegeket, és mivel nem a biztosítási árak 
harmonizálásáról van szó, hiszen nem lenne megvalósítható a különböző uniós tagállamok 
között fennálló gazdasági egyenlőtlenségek fényében.

Végül, ami az irányelv hatályát illeti, az előadó támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy 
jogszabályba foglalja a Bíróság ítélkezési gyakorlatát a „gépjárműhasználat” fogalmának 
meghatározása révén. Úgy véli azonban, hogy a javasolt meghatározás még mindig 
túlságosan korlátozó, és számos olyan járművet kizárhat, amelyeket nem „rendeltetése szerint 
használnak szállítási eszközként”, ám okozhatnak személyi sérülést vagy anyagi kárt. Az 
előadó úgy véli, hogy a jármű szűk értelemben vett szállítási tevékenysége nem lehet 
meghatározó tényező ezen irányelv alkalmazása során. Például a határokon átnyúló 
tevékenységben alkalmazott építőipari járművek is okozhatnak baleseteket. Az előadó úgy 
véli, hogy a balesetek áldozatainak maximális védelme érdekében a lehető legszélesebb 
értelemben kell meghatározni a gépjárműhasználat fogalmát. Erre a pontra vonatkozóan az 
előadó módosító indítványt terjeszt elő.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2009/103/EK irányelv
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. „gépjárműhasználat”: a 
rendeltetése szerint rendszeresen szállítási 
eszközként használandó gépjármű minden 
olyan használata, amely összeegyeztethető 
e gépjármű szokásos funkciójával, 
függetlenül a gépjármű jellemzőitől és 
attól, hogy a gépjárművet milyen úton 
használják, valamint attól, hogy az álló 
helyzetben van-e vagy mozog.

1a. „gépjárműhasználat”: a szállítási 
eszközként használt gépjármű minden 
olyan használata, amely összeegyeztethető 
e gépjármű szokásos funkciójával, 
függetlenül a gépjármű jellemzőitől és 
attól, hogy a gépjárművet milyen úton 
használják, valamint attól, hogy az álló 
helyzetben van-e vagy mozog.
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