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Въпрос с искане за устен отговор O-000046/2018 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Pavel Svoboda 
от името на Комисия по правни въпроси 

Относно: Директива за автомобилното застраховане 

През 2009 г. с Директивата за автомобилното застраховане (2009/103/ЕО) се предвиди, че 
застрахователните полици за превозните средства ще бъдат валидни на цялата територия на 
ЕС, като по този начин се осигури застрахователно покритие за гражданите на ЕС при 
произшествия. 

Дело Vnuk, по което беше присъдено обезщетение за повреждане на частно имущество, 
промени определението за превозни средства, които подлежат на задължително застраховане 
по силата на правото на ЕС, като предходното определение беше следното:   превозни 
средства, които използват пътищата, превозни средства в автомобилното движение и превозни 
средства, движещи се върху земи, които са публична собственост. 

Държавите членки се съгласиха с определението от 2009 г. на превозните средства, 
подлежащи на задължително застраховане, като с тях не бяха проведени консултации относно 
промяна в определението. Вследствие на дело Vnuk беше разширен обхватът на Директивата 
за автомобилното застраховане до такава степен, че в момента държавите членки автоматично 
се оказват нарушителки на правото на ЕС. 

Признава ли Комисията, че първоначалната цел на законодателя при приемането на 
Директивата за автомобилното застраховане се е променила впоследствие поради липсата на 
яснота в законодателството в резултат на решението на Съда на Европейския съюз по дело 
Vnuk през 2014 г.? 

Признава ли Комисията значителните финансови последици, до които може да доведе 
настоящото положение на несигурност за земеделските стопани, притежаващи собствени 
машини, които не са предназначени за използване на автомобилните пътища? 

Признава ли Комисията последиците, които може да има сегашната липса на яснота и за 
промишлеността в областта на автомобилните и мотоциклетните спортни състезания и на 
детските превозни средства? 

Признава ли Комисията, че застраховането е от компетентността на държавите членки, и че ще 
бъде невъзможно да се осигури прилагането на настоящото определение на превозните 
средства, които подлежат на задължително застраховане, и че това ще доведе до увеличаване 
на броя на застрахователните измами? 

Съгласна ли е Комисията с виждането, че се налага преразглеждане на Директивата за 
автомобилното застраховане, за да се осигури законодателна яснота за държавите членки? 
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