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I. Įvadas

Dėl asmenų judėjimo laisvės Europos viduje daugėja tarpvalstybinių kelionių 
automobiliu. Tai padidina poreikį turėti aiškius, tikslius ir veikiančius transporto 
priemonių draudimo teisės aktus ES lygiu. Nukentėjusiųjų eismo įvykiuose apsaugai 
visuomet teikiamas pirmumas, dėl to reikia išspręsti keletą problemų.

2007 m. birželio mėn. Komisijos ataskaitoje apie tam tikrus su transporto priemonių 
draudimu susijusius klausimus (COM 2007(0207)) nagrinėjama viena iš ypatingųjų 
Ketvirtosios transporto priemonių draudimo direktyvos nuostatų. Ši nuostata reguliuoja 
pagrįsto pasiūlymo procedūrą.

Remiantis Ketvirtąja direktyva, nukentėjusieji užsienyje (ar tarpvalstybiniuose) eismo 
įvykiuose turi teisę dėl žalos atlyginimo kreiptis į nukentėjusiojo nuolatinėje 
gyvenamojoje šalyje draudiko paskirtą atstovą žalos sureguliavimo reikalams. 
Nukentėjusysis turi gauti atsakymą iš draudiko per tris mėnesius, jei atsakymo negauna, 
yra numatytos poveikio priemonės. Siūloma poveikio priemonių taikymą ir tinkamų 
poveikio priemonių parinkimą palikti valstybių narių nuožiūrai.

Antrojoje Komisijos ataskaitos dalyje nagrinėjami teisinių išlaidų, kurias patiria 
nukentėjusysis, klausimas ir ar jas turėtų atlyginti civilinės teisės pažeidėjo draudikas.

II. Svarstytini klausimai

Komisijos ataskaitoje nagrinėjama keletas svarbių klausimų:

Nacionalines nuobaudų nuostatas ir jų įgyvendinimo rinkoje mechanizmų veiksmingumą 
Komisija vis dar tiria. Jei nepaisoma pagrįstam pasiūlymui arba atsakymui pateikti nustatyto 
trijų mėnesių laikotarpio, taikomos poveikio priemonės. Komisija išsiuntė klausimynus 
valstybėms narėms, ir Komisijos ekspertai dirba apibendrindami rezultatus ir atnaujindami 
nuobaudų lenteles.

1. Ketvirtosios transporto priemonių draudimo direktyvos dėl nacionalinių 
nuobaudas reglamentuojančių nuostatų ir jų veiksmingumo 
įgyvendinimas.

2. Atstovo žalos sureguliavimo reikalams mechanizmo veiksmingumas.
3. Dabartinė galimybė sudaryti savanoriško teisinių išlaidų draudimo sutartį, 

kurią dar gali gauti galimi nekentėjusieji kelių eismo įvykiuose.
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Pranešėjas mano, kad šiuo atveju derėtų laikytis subsidiarumo principo ir nacionalinių 
nuobaudų nuostatų derinti nereikia. Valstybėse narėse atsirado įvairių sistemų ir, atsižvelgiant 
į jų nacionalines rinkas, geriau vertinamos nacionalinės reguliavimo institucijos siekiant 
užtikrinti aukščiausią vartotojų apsaugos lygį. Per konsultacijas su nacionalinėmis valdžios 
institucijomis, įskaitant naująsias valstybes nares, patvirtinta, kad dabartinės nuobaudų 
nuostatos yra tinkamos ir jų įgyvendinimas Europos Sąjungoje yra veiksmingas. Europos 
Komisija turėtų stebėti padėtį, koordinuoti ir, kai reikia, talkinti prašant nacionalinės valdžios 
institucijų paramos.

Atstovų žalos sureguliavimo reikalams sistema žinoma daugelyje ES valstybių narių. 
Dažniausiai draudimo bendrovės savo klientus informuoja (pvz., telefonu ar raštu) apie 
atitinkamus atstovus įvairiose šalyse. Be to, kai kuriose valstybėse narėse informacijos centrai 
teikia aktualią informaciją nukentėjusiems nelaiminguose įvykiuose. Dar informacija 
prieinama internetu ar paskambinus į draudimo bendroves.

Pranešėjas mano, kad vartotojų pasitikėjimas išaugtų, jei, pagal sutartinę informacinio paketo 
dalį draudikai būtų įpareigoti pateikti savo atstovų žalos sureguliavimo reikalams visose 
valstybėse narėse sąrašą. Be to, pagal ikisutartinę informacijos paketo dalį, vartotojai turėtų 
gauti išsamią informaciją apie tai, kaip veikia atstovų žalos sureguliavimo reikalams sistema 
ir koks yra jos taikymas ir nauda apdraustajam. Komisija turėtų ir toliau atidžiai stebėti 
sistemos veiklą, ypač atsižvelgdama į sparčiai didėjantį europiečių kelionių į kitas ES 
valstybes nares skaičių po ES ir Šengeno erdvės plėtros.

Daugelyje valstybių narių (išskyrus Maltą ir Kiprą) galima apsidrausti teisinių išlaidų 
draudimu. Statistiniais duomenimis, apie 90 proc. visų atvejų išsprendžiami ikiteisminiu 
susitarimu, ir teisinės išlaidos padengiamos daugelyje valstybių narių. Be to, teisinių išlaidų 
draudikai daug metų draudė visų rūšių tarpvalstybinius įvykius ir įsteigė savo pačių skyrius 
užsieniečių žalos sureguliavimo klausimams tvarkyti ir sparčiam žalos atlyginimui 
palengvinti. Naujosiose valstybėse narėse kuriasi rinkos, ir jos nepaliaujamai auga. Vis dėlto 
daugelyje valstybių narių teisinių išlaidų draudimas – tai gana naujas produktas, kurį reikia 
reklamuoti. Naujosiose valstybėse narėse visuomenės sąmoningumo lygis dėl teisinių išlaidų 
išlieka žemas. Todėl siekiant stiprinti vartotojų apsaugą, pirmiausia reikia kelti sąmoningumo 
lygį.

Pagrindinis klausimas:
 nustatyti privalomąjį teisinių išlaidų 

draudimą arba
 savanorišką teisinių išlaidų draudimą 

laikyti patikimu ir veiksmingu sprendimu
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Pirmoji pasirinktis turi tam tikrų pranašumų, ypač naujųjų valstybių narių vartotojams. Ji 
turėtų pakelti vartotojų pasitikėjimą, ypač kai reikalaujama atlyginti teisines išlaidas 
atsižvelgiant į tai, kad daugelis naujųjų valstybių narių vartotojų nepatikliai vertina brangias 
teisines išlaidas, kurias padengtų privalomasis draudimas. Tačiau tai sudarytų papildomą ir 
didesnį darbo krūvį teismams: atitinkama ginčų sprendimo gaišatis, galimai didesnė 
nepagrįstų reikalavimų atlyginti žalą dalis, didesnės draudimo įmokos, ypač šalyse, kur dabar 
draudikai siūlo pigesnį draudimą, neapimantį jokių teisinių išlaidų draudimo. Svarbiausia, tai 
neskatintų ikiteisminio žalos sureguliavimo. Apskritai privalomojo teisinių išlaidų draudimo 
sistemos įdiegimo neigiami rezultatai viršytų galimą naudą.

Tai tuoj pat sukeltų neišsprendžiamą interesų konfliktą siekiant įpareigoti kaltininko draudiką 
atlyginti nukentėjusiojo bylinėjimosi išlaidas atskiro draudimo liudijimo pavidalu. Taip yra 
dėl to, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (angl. MTPL) draudimo ir 
teisinės apsaugos draudimo tikslai ir paskirtis yra skirtingi. Civilinės atsakomybės draudimas 
atlygina kaltininko sukeltus nuostolius trečiosioms šalims, o teisinės apsaugos draudimas 
sutelktas į nukentėjusįjį. Todėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės 
draudikas suinteresuotas mokėti mažą kompensaciją už nuostolius, o nukentėjusysis 
suinteresuotas gauti didžiausią išmoką. Vadinasi, siekiant panaikinti nukentėjusiojo, 
kaltininko ir transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės ir teisinės apsaugos 
draudimo interesų prieštaravimus, šias dvi draudimo rūšis privalu išlaikyti skyriumi.

Pranešėjas mano, kad būtini tolesni veiksmai sąmoningumui dėl teisinės apsaugos draudimo, 
ypač naujosiose valstybėse narėse, kelti. Vartotojus derėtų informuoti apie siūlomus ir turimus 
šios draudiminės apsaugos pranašumus. Įgyvendinant geriausius kitų valstybių narių patirties 
pavyzdžius lemiamas yra nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmuo. Atitinkamai 
nacionalinių rinkų plėtrai didelę reikšmę turi nacionalinės valdžios institucijos, viešosios 
kampanijos, privatus draudimo sektorius ir vartotojų organizacijos. Ikisutartinė informacija 
turėtų aprėpti informaciją apie galimybę įsigyti teisinių išlaidų draudimą, o vartotojai, kurie 
nenori draustis šiuo draudimu, turėtų galimybę pasirašyti, kad jie susipažino, bet atsisakė 
apsidrausti šiuo rekomenduojamu draudimu. Draudimo agentus ir tarpininkus derėtų 
įpareigoti informuoti vartotoją apie galimus pavojus ir teisinės apsaugos draudimo būtinybę. 
Be to, tas valstybes nares, kurios nesukūrė ikiteisminių žalos sureguliavimo sprendimo 
sistemų, derėtų paraginti įdiegti kitų valstybių narių geriausios patirties pavyzdžius.
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