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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju členov 67(4) in 81(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem 

besedilu: Listina), 

– ob upoštevanju člena 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin (EKČP) ter zadevne sodne prakse, 

– ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropske unije o načelih nacionalne procesne 

avtonomije in učinkovitega sodnega varstva1, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 

julija 2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti („Rim II“)2 (v 

nadaljnjem besedilu: uredba Rim II), 

– ob upoštevanju Haaške konvencije z dne 4. maja 1971 o pravu, ki se uporabi pri 

prometnih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: Haaška konvencija o prometnih nesrečah iz 

leta 1971), 

– ob upoštevanju Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o 

                                                 
1  Glej med drugim: sodbo z dne 18. septembra 2003, Peter Pflücke proti Bundesanstalt für 

Arbeit, zadeva C-125/01, ECLI:EU:C:2003:477, sodbo z dne 25. julija 1991, Theresa 
Emmott proti Minister for Social Welfare and Attorney General, zadeva C-208/90, 
ECLI:EU:C:1991:333, in sodbo z dne 13. julija 2006, Vincenzo Manfredi in drugi proti 
Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA in drugi, združene zadeve C-295/04 do C-298/04, 
ECLI:EU:C:2006:461. 

2  UL L 199, 31.7.2007, str. 40. 



 

 

izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti1 (v nadaljnjem besedilu: 

direktiva o zavarovanju avtomobilske odgovornosti), 

– ob upoštevanju Evropske konvencije o izračunavanju rokov2, 

– ob upoštevanju študije ocene evropske dodane vrednosti z naslovom „Limitation 

periods for road traffic accidents‟ (Zastaralni roki pri prometnih nesrečah), spremni 

dokument k zakonodajnemu samoiniciativnemu poročilu Evropskega parlamenta, ki jo 

je pripravil Oddelek za evropsko dodano vrednost službe Evropskega parlamenta za 

raziskave3, 

– ob upoštevanju študije Generalnega direktorata za notranjo politiko z naslovom „Cross-

border traffic accidents in the EU-the potential impact of driverless cars‟ (Čezmejne 

prometne nesreče v EU – morebiten vpliv na avtomobile brez voznikov)4, 

– ob upoštevanju študije Komisije z naslovom „Compensation of victims of cross-border 

road traffic accidents in the EU: Comparison of national practices, analysis of problems 

and evaluation of options for improving the position of cross-border victims‟ 

(Odškodnina za udeležence v čezmejnih prometnih nesrečah v EU: primerjava 

nacionalnih praks, analiza problemov in ocena možnosti za izboljšanje položaja 

udeležencev v čezmejnih nesrečah)5, 

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 20. aprila 2010 z naslovom „Zagotavljanje 

območja svobode, varnosti in pravice za državljane Evrope – Akcijski načrt izvajanja 

stockholmskega programa‟6,  

– ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 1. februarja 2007 s priporočili 

Komisiji o zastaralnih rokih v čezmejnih sporih v primeru telesnih poškodb ali nesreč s 

smrtnim izidom7, 

– ob upoštevanju resolucije z dne 22. oktobra 2003 o predlogu direktive Evropskega 

parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 72/166/EGS, 84/5/EGS, 88/357/EGS in 

90/232/EGS ter Direktive 2000/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zavarovanju 

civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil8, 

– ob upoštevanju členov 46 in 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0206/2017), 

A. ker se v Uniji predpisi glede zastaranja odškodninskih tožb med državami članicami 

zelo razlikujejo, tako da niti v dveh državah članicah ne veljajo popolnoma enaki 

                                                 
1  UL L 263, 7.10.2009, str. 11. 
2  CETS št. 76. 
3  PE 581.386, julij 2016. 
4  PE 571.362, junij 2016. 
5  Na voljo na spletu: 

http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_compensation_road_victims_en.pdf (30. 
november 2008). 

6  UL C 121, 19.4.2011, str. 41. 
7  UL C 250 E, 25.10.2007, str. 99. 
8  Sprejeta besedila, P5_TA(2003)0446. 

http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_compensation_road_victims_en.pdf


 

 

temeljni predpisi glede zastaranja; ker so ustrezne omejitve določene na podlagi raznih 

dejavnikov, med drugim tudi, ali obstajajo povezani kazenski postopki in ali se 

zahtevek šteje za odškodninskega ali pogodbenega; 

B. ker so torej nacionalni sistemi zastaralnih rokov zelo zapleteni in je pogosto lahko zelo 

težko razumeti, kateri splošni zastaralni rok se uporablja, kdaj in kako začnejo teči 

zastaralni roki in kako se ti roki zadržijo, prekinejo ali podaljšajo; 

C. ker je lahko nepoznavanje tujih pravil o zastaranju razlog za izgubo pravice do vložitve 

sicer veljavnega zahtevka ali ovira za žrtve pri dostopu do pravnega varstva v obliki 

dodatnih stroškov in zamud; 

D. ker je trenutno na voljo le malo statističnih podatkov o zavrnitvi zahtevkov za škode pri 

čezmejnih prometnih nesrečah zaradi pretečenega zastaralnega roka; 

E. ker je na področju čezmejnih prometnih nesreč na ravni Unije edini že usklajeni 

zahtevek ta, ki je opredeljen v členu 18 direktive o zavarovanju avtomobilske 

odgovornosti, po katerem lahko oškodovanci v svoji državi prebivališča z 

odškodninskim zahtevkom od zadevne zavarovalnice ali odškodninskega organa 

zahtevajo odškodnino iz naslova civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil1; 

F. ker so zastaralni roki pomemben in poglavitni del ureditev držav članic v zvezi s civilno 

odgovornostjo, skladno s katerimi se upravljajo zadeve o prometnih nesrečah, saj je 

kratek zastaralni rok lahko uravnoteženje pravila stroge odgovornosti oziroma 

velikodušnih odškodnin; 

G. Ker so zastaralni roki za zahtevke ključni za zagotovitev pravne varnosti in 

pravnomočnosti sporov; ker pa bi bilo treba pravice tožene stranke do pravne varnosti in 

pravnomočnosti sporov uravnotežiti s temeljnimi pravicami prosilca za dostop do 

pravnega varstva in učinkovitega pravnega sredstva, po nepotrebnem kratki zastaralni 

roki pa bi lahko ovirali učinkovit dostop do pravnega varstva po vsej Uniji; 

H. ker je – glede na trenutna razhajanja v zvezi s pravili o zastaranju in vrstami težav, ki so 

neposredno povezave z različnimi nacionalnimi predpisi, s katerimi se urejajo 

nadnacionalne zadeve glede telesne poškodbe in materialne škode – določena stopnja 

usklajenosti edini način za zagotovitev ustrezne ravni gotovosti, predvidljivosti in 

preprostosti pri izvajanju pravil držav članic o zastaranju v primerih čezmejnih 

prometnih nesreč; 

I. ker bi morala taka zakonodajna pobuda vzpostaviti ravnovesje pravičnosti med 

strankami v postopku v zvezi z vprašanji o pravilih o zastaranju ter olajšati izračun in 

zadržanje roka; ker se s tem dokumentom predvideva ciljno usmerjen pristop, ki 

upošteva čedalje večji čezmejni promet v Uniji, ne da bi s tem spreminjali celotni pravni 

okvir držav članic; 

1. priznava, da se je položaj oškodovancev v prometnih nesrečah v zadnjih nekaj 

desetletjih že močno izboljšal, vključno z ravnjo pristojnosti v mednarodnem zasebnem 

pravu, pri čemer imajo lahko oškodovanci iz tujine koristi iz postopkov v državi članici 

prebivališča za vsak neposredni zahtevek, ki ga vložijo zoper zavarovatelje civilne 

                                                 
1  Glej tudi: sodbo z dne 13. decembra 2007, FBTO Schadeverzekeringen NV proti Jack 

Odenbreit, zadeva C-463/06, ECLI:EU:C:2007:792. 



 

 

odgovornosti za zadevni avtomobil ali odškodninske organe; 

2. Vendar ugotavlja, da nadaljnji obstoj dveh vzporednih ureditev v Uniji v zvezi s 

pravom, ki se uporablja v zadevah o prometnih nesrečah, odvisno od države, kjer je 

zahtevek vložen, in sicer ali Haaška konvencija o prometnih nesrečah iz leta 1971 ali 

uredba Rim II, ki skupaj z možnostmi za izbiro sodišča na podlagi Uredbe (EU) št. 

1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1 ustvarja pravno negotovost in zapletenost 

ter morebitne priložnosti za izbiranje najugodnejšega sodišča; 

3. znova poudarja, da čezmejni pravdni postopek ter čas, porabljen za preiskovanje in 

pogajanja, pogosto trajajo dlje kot domači zahtevki; poudarja v tem kontekstu, da bi se 

ti problemi lahko še poslabšali, ko bodo imele večjo vlogo nove tehnologije, na primer 

avtomobili brez voznikov; 

4. v zvezi s tem opozarja, da bi se moral subjekt pravil o zastaranju razumeti kot del 

ukrepov na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah v smislu člena 67(4) 

in člena 81 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU); 

5. ugotavlja, da je obstoj skupnih minimalnih pravil o zastaralnih rokih v čezmejnih sporih 

bistvenega pomena za zagotovitev učinkovitega pravnega sredstva za zaščito žrtev 

čezmejnih cestnoprometnih nesreč in za zagotavljanje pravne varnosti; 

6. poudarja, da nesorazmerno kratki zastaralni roki v nacionalnih pravnih sistemih ovirajo 

dostop do pravnega varstva v državah članicah, kar je lahko v nasprotju s pravico do 

poštenega sojenja iz člena 47 Listine in člena 6 EKČP; 

7. poudarja, da velike razlike med pravili držav članic glede zastaralnih rokov za čezmejne 

prometne nesreče povzročajo dodatne ovire za žrtve pri vložitvi odškodninskih 

zahtevkov za telesne poškodbe in materialno škodo, nastalo v državah članicah, ki niso 

njihove matične države; 

8. poziva Komisijo, naj zagotovi, da so splošne informacije držav članic o pravilih o 

zastaranju za odškodninske zahtevke za škodo pri čezmejnih prometnih nesrečah na 

voljo in da se stalno posodabljajo na portalu e-pravosodje; 

9. Komisijo še poziva, naj izvede študijo o varstvu pravic, ki so v državah članicah 

zagotovljene mladoletnikom in invalidom glede poteka zastaralnega roka, in o potrebi 

po določitvi minimalnih pravil na ravni Unije za zagotovitev, da take osebe ne izgubijo 

svojih pravic zahtevati odškodnino, kadar so udeležene v čezmejni prometni nesreči, in 

da jim je zagotovljen učinkovit dostop do sodnega varstva v Uniji; 

10. poziva Komisijo, naj na podlagi člena 81(2) PDEU predloži predlog akta o zastaralnih 

rokih v zvezi s telesno poškodbo in materialno škodo v čezmejnih prometnih nesrečah, 

in sicer na podlagi priporočil iz Priloge k temu dokumentu; 

11. meni, da zahtevani predlog ne bo imel finančnih posledic; 

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in spremljajoča priporočila posreduje 

                                                 
1  Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o 

pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih 
zadevah (UL L 351, 20.12.2012, str. 1). 



 

 

Komisiji in Svetu ter parlamentom in vladam držav članic. 



 

 

PRILOGA K RESOLUCIJI: 
PRIPOROČILA ZA DIREKTIVO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O 
SKUPNIH ZASTARALNIH ROKIH ZA ČEZMEJNE PROMETNE NESREČE 

A. NAČELA IN CILJI ZAHTEVANEGA PREDLOGA 

 

1. V Evropski uniji je izvrševanje prava pred sodišči še vedno pretežno stvar nacionalnih 

postopkovnih pravil in prakse. Nacionalna sodišča so tudi sodišča Unije. Zato je 

naloga teh sodišč, da v teku postopov pred njimi zagotavljajo poštenost, pravičnost in 

učinkovitost ter učinkovito uporabo prava Unije in s tem zagotovijo, da so pravice 

evropskih državljanov zaščitene po vsej Evropski uniji. 

2. Unija si je zadala cilj ohraniti in razvijati območje svobode, varnosti in pravice. 

Skladno s sklepi predsedstva Evropskega sveta v Tampereju 15. in 16. oktobra 1999 in 

zlasti točke 38 teh sklepov je treba pripraviti novo postopkovno zakonodajo za 

čezmejne primere, zlasti v zvezi s tistimi elementi, ki so ključni za nemoteno 

pravosodno sodelovanje in izboljšanje dostopa do pravnega varstva, na primer 

začasnimi ukrepi, pridobivanjem dokazov, odredbami za denarna izplačila in roki. 

 

3. Skupna minimalna pravila o zastaralnih rokih, ki se uporabljajo pri nadnacionalnih 

pravdnih postopkih v zvezi s telesno poškodbo in materialno škodo pri prometnih 

nesrečah, se zdijo potrebna za zmanjšanje ovir za vlagatelje zahtevkov, ko ti 

uveljavljajo svoje pravice v državah članicah, ki niso njegova matična država. 

 

4. Skupna minimalna pravila o zastaralnih rokih bi omogočila večjo gotovost in 

predvidljivost ter zmanjšala tveganja za premajhne odškodnine žrtev v čezmejnih 

prometnih nesrečah. 

 

5. Cilj predlagane direktive je vzpostavitev posebne ureditve zastaralnih rokov za 

čezmejne primere, ki bi zagotovila učinkovit dostop do sodnega varstva in olajšala 

pravilno delovanje notranjega trga ter odpravila ovire za prosto gibanje državljanov po 

celotnem ozemlju držav članic. 

 

6. Cilj predlagane direktive ni, da bi v celoti nadomestila nacionalne ureditve o civilni 

odgovornosti; njen cilj je, da bi ob upoštevanju nacionalnih posebnosti vzpostavila 

skupna minimalna pravila o zastaralnih rokih za zahtevke, ki spadajo na področje 

uporabe Direktive 2009/103/ES in ki se nanašajo na čezmejne primere. 

 

7. Ta predlog je v skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti, saj države članice 

ne morejo same vzpostaviti minimalnih pravil o zastaralnih rokih, in ne presega tega, 

kar je nujno potrebno za zagotavljanje učinkovitega dostopa do sodnega varstva in 

pravne varnosti v Uniji. 

 

B. BESEDILO ZAHTEVANEGA PREDLOGA 

 

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih zastaralnih rokih za 

čezmejne prometne nesreče 

 

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 

 



 

 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 67(4) in člena 81(2) 

Pogodbe, 

 

ob upoštevanju zahteve Evropskega parlamenta, naslovljene na Evropsko komisijo, 

 

ob upoštevanju predloga Evropske komisije, 

 

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom, 

 

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, 

 

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, 

 

ob upoštevanju naslednjega: 

 

(1) Unija si je zastavila cilj ohranjati in razvijati območje svobode, varnosti in pravice, na 

katerem je zagotovljeno prosto gibanje oseb. Za postopno vzpostavitev takšnega 

območja mora Unija sprejeti ukrepe v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih 

zadevah s čezmejnimi posledicami, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje 

notranjega trga. 

 

(2) V skladu s členom 81(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije morajo ti ukrepi 

vključevati ukrepe, s katerimi bi se med drugim zagotovila učinkovit dostop do 

sodnega varstva in odprava ovir za dobro delovanje civilnih postopkov, po potrebi s 

spodbujanjem skladnosti pravil o pravdnem postopku, ki se uporabljajo v državah 

članicah. 

 

(3) V skladu s poročilom Komisije z dne 20. aprila 2010 z naslovom „Zagotavljanje 

območja svobode, varnosti in pravice za državljane Evrope – Akcijski načrt izvajanja 

stockholmskega programa‟1 potrebujejo državljani, kadar se peljejo v drugo državo 

članico in se jim na poti pripeti prometna nesreča, pravno varnost glede zastaralnih 

rokov v zvezi z odškodninskimi zahtevki. V ta namen je bila napovedana nova uredba 

o zastaralnih rokih za čezmejne prometne nesreče, ki naj bi bila sprejeta leta 2011. 

 

(4) Pravila o zastaranju imajo precejšnji učinek ne le na pravico oškodovancev do dostopa 

do sodnega varstva, ampak tudi na njihove materialne pravice, saj ni mogoče 

učinkovito uveljavljati pravice brez pravilnega in ustreznega varstva te pravice. 

Namen te direktive je spodbujati izvajanje skupnih zastaralnih rokov za čezmejne 

prometne nesreče, da se zagotovi učinkovit dostop do sodnega varstva v Uniji. 

Splošno priznano pravico do dostopa do sodnega varstva potrjuje tudi člen 47 Listine 

o temeljnih pravicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Listina). 

 

(5) Zahteva po pravni varnosti in potreba po pravičnem ravnanju v posameznih primerih 

sta poglavitna elementa vsakega območja pravice. Skupni zastaralni roki, ki povečajo 

pravno varnost, zagotavljajo razrešitev sporov in prispevajo k učinkovitemu izvajanju 

ureditve, so torej nujni za zagotovitev izvajanja tega načela. 

(6) Določbe te direktive bi morale veljati za zahtevke, ki spadajo na področje uporabe 

                                                 
1  COM(2010)0171. 



 

 

Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta1 in se nanašajo na čezmejne 

primere. 

 

(7) Državam članicam nič ne bi smelo preprečevati, da katere koli določbe iz te direktive 

po potrebi uporabijo tudi v izključno notranjih primerih prometnih nesreč. 

 

(8) Vse države članice so pogodbenice Konvencije o varstvu človekovih pravic in 

temeljnih svoboščin z dne 4. novembra 1950 (EKČP). Zadeve iz te direktive, bi bilo 

treba obravnavati v skladu z navedeno konvencijo in zlasti s pravicama do poštenega 

sojenja in učinkovitega pravnega sredstva. 

 

(9) Načelo lex loci damni je splošno pravilo, vzpostavljeno z Uredbo (ES) št. 864/2007 

Evropskega parlamenta in Sveta2, v zvezi s pravom, ki se uporablja za primere telesne 

poškodbe ali materialne škode in ki bi se moralo torej določiti na podlagi tega, kje je 

nastala škoda, ne glede na državo ali države, v katerih lahko pride do posrednih 

posledic. V skladu s točko (h) člena 15 navedene uredbe pravo, ki se uporablja za 

nepogodbene obveznosti, ureja predvsem način prenehanja obveznosti ter pravila 

glede zastaranja in izgube pravic na podlagi poteka roka zastaranja, vključno s pravili 

v zvezi z začetkom, prekinitvijo in zadržanjem zastaralnega roka ali roka za izgubo 

pravic. 

 

(10) Na področju prometnih nesreč imajo lahko oškodovanci iz tujine velike težave pri 

pridobivanju osnovnih informacij o nesreči od tujih sodišč v razmeroma kratkem času, 

kot so identiteta toženca in potencialno zadevne odgovornosti. Poleg tega je lahko 

potrebnega precej časa za ugotovitev, kateri pooblaščenec za obravnavo 

odškodninskih zahtevkov ali zavarovatelj bi moral prevzeti primer, zbrati dokazno 

gradivo o nesreči in dati prevesti potrebne dokumente. 

(11) V primerih čezmejnih prometnih nesreč ni nič nenavadnega, če se vlagatelj zahtevka 

spoprijema s skorajšnjim potekom zastaralnega roka, preden se pogajanja s tožencem 

sploh začnejo. To se zgodi največkrat takrat, kadar je splošni rok zelo kratek ali ni 

jasno, kako je mogoče zastaralni rok zadržati ali prekiniti. Zbiranje informacij o 

nesreči, ki se je zgodila v državi, ki ni država prebivališča vlagatelja zahtevka, lahko 

traja precej dolgo. Zato bi bilo treba potek splošnega zastaralnega roka, določenega v 

direktivi, zadržati takoj, ko je zahtevek predložen zavarovatelju ali odškodninskemu 

organu, s čimer se vlagatelju zahtevka omogoči, da se pogaja o poravnavi 

odškodninskega zahtevka. 

(12) Ta direktiva bi morala predpisovati minimalna pravila. Države članice bi morale imeti  

možnost, da zagotovijo višjo raven varstva. Taka višja raven varstva pa ne bi smela 

ovirati učinkovitega dostopa do sodnega varstva, ki naj bi ga taka minimalna pravila 

omogočala. Raven varstva, ki je zagotovljena z Listino, kot jo razlaga Sodišče, ter 

primarnost, enotnost in učinkovitost prava Unije s tem ne bi smele biti ogrožene. 

 

(13) Ta direktiva ne bi smela posegati v Uredbo (ES) št. 864/2007 in Uredbo (EU) 

                                                 
1  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). 

2  Uredba (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, 
ki se uporablja za nepogodbene obveznosti (Rim II) (UL L 199, 31.7.2007, str. 40). 



 

 

št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1. 

 

(14) Ta direktiva si prizadeva spodbujati temeljne pravice in upošteva načela in vrednote, 

ki so priznani zlasti v Listini, obenem pa si prizadeva doseči cilj Unije, ki je ohranjati 

in razvijati območje svobode, varnosti in pravice. 

(15) Ker cilja te direktive, namreč vzpostaviti skupne minimalne standarde o zastaralnih 

rokih za čezmejne prometne nesreče, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, 

temveč se ta cilj zaradi obsega ali učinkov ukrepa lažje doseže 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 navedenega cilja. 

 

(16) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske 

glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji 

in Pogodbi o delovanju Evropske unije, [sta Združeno kraljestvo in Irska podali 

uradno obvestilo, da želita sodelovati pri sprejetju in uporabi te direktive]/[brez 

poseganja v člen 4 navedenega protokola Združeno kraljestvo in Irska ne sodelujeta 

pri sprejetju te direktive, ki zato zanju ni zavezujoča in se v teh državah ne uporablja]. 

 

(17) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o 

Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri 

sprejetju te uredbe, ki zanjo zato ni zavezujoča in se v njej ne uporablja – 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o 

pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih 
zadevah (UL L 351, 20.12.2012, str. 1). 



 

 

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO: 

 

POGLAVJE I:  

 

PREDMET UREJANJA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV 

 

Člen 1 

 

Predmet urejanja 

 

Cilj te direktive je določiti minimalne standarde o celovitem trajanju, začetku, zadržanju in 

izračunavanju zastaralnih rokov za odškodninske zahtevke za telesno poškodbo in materialno 

škodo, ki se lahko izterjajo v skladu z Direktivo 2009/103/ES, za čezmejne prometne nesreče.  

 

Člen 2 

 

Področje uporabe 

 

Ta direktiva se uporablja za odškodninske zahtevke za vsako izgubo ali poškodbo, ki je 

posledica nesreče, povzročene z motornim vozilom, vključenim v zavarovanje proti: 

 

(a) zavarovalnici, ki krije civilno odgovornost povzročitelja nesreče, v skladu s členom 18 

Direktive 2009/103/ES, ali 

 

(b) odškodninskemu organu iz členov 24 in 25 Direktive 2009/103/ES. 

 

Člen 3 

 

Čezmejna prometna nesreča 

 

1. Za namene te direktive čezmejna prometna nesreča pomeni vsako prometno nesrečo, ki je 

posledica uporabe motornih vozil, zavarovanih v državi članici, na ozemlju katere se 

ponavadi nahajajo, in ki se zgodi v državi članici, ki ni država članica stalnega 

prebivališča oškodovanca, ali v tretjih državah, katerih nacionalni zavarovalni biro, kot je 

opredeljen v členu 6 Direktive 2009/103/ES, je vključen v sistem zelenih kart. 

 

2. Za namene te direktive „država članica“ pomeni državo članico, ki ni [Združeno 

kraljestvo, Irska ali] Danska. 

 

 

POGLAVJE II: 

 

 MINIMALNI STANDARDI ZA ZASTARALNE ROKE 

 

Člen 4 

 

Zastaralni rok 

 

1. Države članice zagotovijo, da se za ukrepe v zvezi z odškodninami za telesno poškodbo in 

materialno škodo, ki je posledica čezmejne prometne nesreče iz člena 2, uporablja 



 

 

najmanj štiriletni zastaralni rok. Zastaralni rok začne teči od dne, ko je vlagatelj zahtevka 

izvedel ali je imel razumne razloge, da bi lahko izvedel za obseg poškodbe, izgube ali 

škode, njen vzrok ter identiteto odgovorne osebe in zavarovalnice, ki krije civilno 

odgovornost povzročitelja nesreče, oziroma pooblaščenca za obravnavo odškodninskih 

zahtevkov ali odškodninskega organa, odgovornega za zagotovitev odškodnine, in proti 

kateremu je treba vložiti zahtevek. 

 

2. Države članice zagotovijo, da se, kadar zadevno pravo, po katerem se obravnava 

zahtevek, določa zastaralni rok, daljši od štirih let, uporabi tak daljši zastaralni rok. 

 

3. Države članice zagotovijo, da Komisiji predložijo najnovejše informacije o nacionalnih 

pravilih o zastaranju za škodo, povzročeno v prometnih nesrečah. 

 

Člen 5 

 

Zadržanje zastaralnih rokov 

 

1. Države članice zagotovijo, da se zastaralni rok iz člena 4 te direktive zadrži za čas od 

tedaj, ko vlagatelj zahtevka vloži svoj zahtevek: 

 

(a) pri zavarovalnici osebe, ki je povzročila nesrečo, ali pooblaščencu za obravnavo 

odškodninskih zahtevkov iz členov 21 in 22 Direktive 2009/103/ES, ali 

 

(b) pri odškodninskem organu iz členov 24 in 25 Direktive 2009/103/ES, 

 

do tedaj, ko toženec zavrne zahtevek. 

 

2. Kadar je preostalo obdobje zastaralnega roka, po tem ko se konča obdobje zadržanja, 

krajše od šestih mesecev, države članice zagotovijo, da se vlagatelju zahtevka odobri 

dodatno najmanj šestmesečno obdobje, da začne sodne postopke. 

 

Člen 6 

 

Samodejno podaljšanje rokov 

 

Države članice zagotovijo, da se, če se rok izteče na soboto, nedeljo ali na enega izmed 

njihovih uradnih praznikov, ta rok podaljša do konca prvega naslednjega delovnega dne. 

 

Člen 7 

 

Izračun rokov 

 

Države članice zagotovijo, da se kateri koli rok, določen s to direktivo, upošteva, kot sledi: 

 

(a)  izračun se začne z naslednjim dnem po dnevu, ko se je ustrezni dogodek zgodil; 

 

(b)  kadar je rok izražen kot eno leto ali določeno število let, ta rok poteče v ustreznem 

naslednjem letu, in sicer v mesecu z istim nazivom in na dan z isto številko kot mesec 

oziroma dan, ko se je navedeni dogodek zgodil. Če zadevni naslednji mesec nima dneva z 

isto številko, rok poteče zadnji dan navedenega meseca; 



 

 

 

(c)  roki se med sodnimi počitnicami ne zadržijo. 

 

Člen 8 

 

Poravnava odškodninskih zahtevkov 

 

Države članice zagotovijo, da kadar oškodovanci lahko uporabijo postopek iz člena 22 

Direktive 2009/103/ES za obravnavanje odškodninskih zahtevkov, ki so vloženi zaradi 

nesreče, povzročene z motornim vozilom, ki je vključeno v zavarovanje, to oškodovancem ne 

preprečuje, da ne bi mogli začeti sodnih postopkov ali arbitraže v zvezi s temi zahtevki do 

poteka katerega koli zastaralnega roka v skladu s to direktivo, in sicer med trajanjem postopka 

za poravnavo njihovega odškodninskega zahtevka. 
 

 

POGLAVJE III: 

 

DRUGE DOLOČBE 
 

Člen 9 

 

Splošne informacije o pravilih o zastaranju 

 

Komisija objavi splošne informacije o nacionalnih pravilih, ki jih države članice sporočijo v 

skladu s členom 4(3) te direktive, o zastaranju za odškodninske zahtevke za škodo, 

povzročeno v prometnih nesrečah, pri čemer uporabi vsa ustrezna sredstva in informacije, ki 

morajo biti lahko dostopne, objavi v vseh jezikih Unije.  

 

Člen 10 

 

Povezava z nacionalnim pravom 

 

Ta direktiva državam članicam ne preprečuje, da razširijo pravice iz te direktive, da bi tako 

zagotovile višjo raven varstva.  

 

Člen 11 

 

Povezava z drugimi določbami zakonodaje Unije 

 

Ta direktiva ne posega v uporabo Uredbe (ES) št. 864/2007 in Uredbe (EU) št. 1215/2012. 

 

 

POGLAVJE IV: 

 

KONČNE DOLOČBE 

 

Člen 12 

 

Prenos 



 

 

 

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to 

direktivo, do ... [eno leto od dneva začetka veljavnosti te direktive]. O tem takoj obvestijo 

Komisijo. 

 

2. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 

navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice. 

 

3. Države članice sporočijo Komisiji besedilo določb predpisov nacionalnega prava, 

sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva. 

 

Člen 13 

 

Pregled 

 

Komisija najpozneje do 31. decembra 2025, nato pa vsakih pet let, predloži Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o uporabi te 

direktive na podlagi kvalitativnih in kvantitativnih podatkov. V tem kontekstu Komisija zlasti 

prouči vpliv te direktive na dostop do sodnega varstva, na pravno varnost in prosto gibanje 

oseb. Poročilu se po potrebi priložijo zakonodajni predlogi za prilagoditev in okrepitev te 

direktive.  

 

Člen 14 

 

Začetek veljavnosti 

 

Ta direktiva začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

 

Člen 15 

 

Naslovniki 

 

Ta direktiva je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbama.  

 

 

 

V Bruslju, [datum] 

 

 

Za Evropski parlament                                                              Za Svet 

 

Predsednik                                                                            Predsednik 

 

 


