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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 skutočný pokrok.

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 väčšiu transparentnosť prostredníctvom overovania 
vyhlásení 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 ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 2009/103/ES
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. „prevádzka vozidla“ je akékoľvek 
používanie vozidla, ktoré obvykle má 
slúžiť ako dopravný prostriedok, ktoré je v 
súlade s jeho obvyklou funkciou, bez 
ohľadu na jeho vlastnosti, na terén, na 
ktorom sa takéto motorové vozidlo 
používa, a bez ohľadu na to, či stojí alebo 
je v pohybe;

1a. „prevádzka vozidla“ je akékoľvek 
použitie vozidla ako dopravného 
prostriedku, ktoré je v súlade s jeho 
obvyklou funkciou, bez ohľadu na jeho 
vlastnosti, na terén, na ktorom sa takéto 
motorové vozidlo používa, a bez ohľadu na 
to, či stojí alebo je v pohybe.;

Or. fr
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