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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно някои въпроси, свързани с автомобилното застраховане
(2007/2258 (INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид окончателния доклад на Комисията относно „Някои въпроси, 
свързани с автомобилното застраховане” (COM(2007)0207) (наричан по-долу 
"докладът на Комисията",

– като взе предвид Директива 2000/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
16 май 2000 година относно сближаването на законите на държавите-членки 
относно застраховане на гражданската отговорност във връзка с използването на 
моторни превозни средства, и за изменение и допълнение на Директиви 73/239/ЕИО 
и 88/357/ЕИО на Съвета (Четвърта директива за автомобилното застраховане)1:

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становището на комисията по правни въпроси (A6-0000/2008),

А. като има предвид, че свободата на движение на хора в Европа, особено в контекста 
на последните две вълни на разширяване на ЕС и съответното нарастване на броя на 
членовете на Шенгенската група, доведе до рязко увеличаване на лицата и 
превозните средства, които пресичат границите на държавите-членки по 
професионални и лични причини,

Б. като има предвид, че приоритетната цел за защита на пострадалите от произшествия 
изисква ясно, прецизно и ефективно законодателство по въпросите на 
автомобилното застраховане на равнище на ЕС, 

В. като има предвид, че Четвъртата директива за автомобилното застраховане отправя 
призив към Комисията да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно 
прилагането и ефективността на санкциите, въведени на национално равнище по 
отношение на процедурата за даване на мотивиран отговор/мотивирано 
предложение, както и относно тяхната еквивалентност, и при необходимост да 
представя предложения, 

Г. като има предвид, че докладът на Комисията разглежда националните разпоредби 
относно санкциите, ефективността на механизма за представители по исковете и 
съществуващите възможности за доброволна застраховка за съдебни разноски, 
която могат да сключат допълнително потенциални пострадали от 
пътнотранспортни произшествия лица,

Д. като има предвид, че член 4, параграф 6 от Четвъртата директива за автомобилното 
застраховане регулира процедурата за предявяване на мотивирано предложение, 

                                               
1 ОВ L 181, 20.7.2000 г., стр. 65.
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при която пострадали от пътнотранспортни произшествия в чужбина имат право да 
предявят иск за обезщетение пред представителя по исковете на застрахователното 
дружество, назначен в страната, в която пребивава пострадалото лице,

Е. като има предвид, че пострадалото лице трябва да получи мотивиран отговор от 
застрахователното дружество в срок от три месеца, като в противен случай се 
предвиждат санкции,

Ж. като има предвид, че продължава да съществува необходимост от изясняване на 
действието на тази разпоредба,

З. като има предвид, че при прилагането на политиките на ЕС Комисията трябва 
изцяло да вземе предвид разширяването на Съюза, особено що се отнася до 
сравнително високите цени на автомобилното застраховане в новите държави-
членки, 

И. като има предвид, че в държавите-членки се прилагат различни разпоредби относно 
санкциите по отношение на процедурата за даване на мотивиран 
отговор/мотивирано предложение, 

Й. като има предвид, че консултациите с национални органи, включително в новите 
държави-членки, потвърдиха, че действащите разпоредби относно санкциите са 
подходящи и че тяхното прилагане е ефективно в целия ЕС,

К. като има предвид, че системата на представителите по исковете е сравнително 
добре позната в по-голямата част от държавите-членки,

Л. като има предвид, че застраховката за съдебни разноски по отношение на разноски, 
които се поемат от лицата, пострадали от произшествия с моторни превозни 
средства, съществува в повечето държави-членки; като има предвид, че според 
данните около 90% от всички случаи са обект на извънсъдебно разрешаване и 
съдебните разноски се възстановяват в много държави-членки; като има предвид, 
освен това, че застрахователите на съдебни разноски от години предоставят 
покритие за всички видове трансгранични случаи и в тази връзка са създали 
собствени отдели, които се занимават с искове от чужбина и улесняват бързото 
разрешаване на случаите,

М. като има предвид, че остава открит въпросът дали подобни съдебни разноски в 
разумни граници следва да бъдат покрити във всички държави-членки от 
застраховката за гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства, 

Н. като има предвид, че застрахователните пазари в новите държави-членки са в 
процес на непрекъснато развитие; като има предвид, обаче, че за много от тези 
пазари застраховката за съдебни разноски е сравнително нов продукт, който се 
нуждае от популяризиране, тъй като обществената осведоменост за него е 
относително слаба,

О. като има предвид, че задължителното покритие за съдебни разноски би следвало да 
повиши доверието на потребителите в застраховката за гражданска отговорност на 
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водачи на моторни превозни средства, особено при предявяване на иск за 
обезщетение по съдебен ред, тъй като потребителите в много от новите държави-
членки се страхуват от високите съдебни такси, които биха се покрили от една 
задължителна застраховка, 

П. като има предвид, че задължителната застраховка за съдебни разноски ще създаде 
допълнително натоварване за съдебната система, ще усложни работата й и 
евентуално ще предизвика съответни забавяния при разрешаването на спорове и 
висок процент на необосновани искове, 

Р. като има предвид, че застраховката за гражданска отговорност на водачи на 
моторни превозни средства и застраховката за съдебни разноски имат отделни цели 
и изпълняват различни функции, а именно първата дава възможност на потребителя 
да поеме разноските по всеки иск, предявен срещу него вследствие на 
пътнотранспортно произшествие, докато втората покрива съдебните разноски, 
свързани с предявяване на иск срещу трето лице вследствие на такова 
произшествие,

С. като има предвид, че обществените кампании от страна на националните органи, 
застрахователния сектор и организациите за защита на потребителите са важни за 
адекватното развитие на националните пазари,

1. приветства доклада на Комисията и подчертава значимостта на включването на 
всички заинтересовани страни, особено на потребителите, в процеса на консултации 
за развитие на политиката на ЕС в тази област;

2. следователно призовава за системно участие на потребителски организации, 
представляващи пострадали лица, по-специално в процеса на оценка на 
ефективността на действащите системи в държавите-членки; 

3. приветства тази последваща оценка на законодателните мерки, за да се гарантира, 
че правилата функционират целесъобразно и да се подчертае всяко непредвидено 
неправилно прилагане;

4. подчертава значението на нарастващото доверие на потребителите в политиките в 
областта на автомобилното застраховане по отношение на трансграничното 
предвижване с моторни превозни средства в рамките на ЕС, особено за водачите на 
моторни превозни средства от старите държави-членки, пътуващи към 
местоназначение в новите държави-членки и обратното;

5. счита, че насърчаването на съществуващи правни и продиктувани от пазара 
решения в защита на потребителя засилват неговото доверие в автомобилното 
застраховане;

6. счита, че държавите-членки също носят отговорност за подобряване на своите 
национални застрахователни системи във връзка с новото законодателство на ЕС 
по отношение на процедурата за даване на мотивиран отговор/мотивирано 
предложение и съдебните разноски за сметка на пострадалите лица; 
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7. призовава Комисията да продължи строго да контролира ефективното 
функциониране на пазарните механизми и да докладва периодично за това на 
Парламента; 

8. подчертава, че работните взаимоотношения между Комисията, националните 
органи, застрахователния сектор и потребителите следва да бъдат засилени, за да се 
гарантира постоянно предоставяне на точни данни относно действащите системи за 
прилагане;

9. счита, в съответствие с общо установения подход на ЕС относно санкциите, че 
принципът на субсидиарност следва да продължава да се спазва и че не съществува 
необходимост от хармонизация на националните разпоредби относно санкциите;

10. счита, че националните регулаторни органи са в по-добра позиция да гарантират 
възможно най-високото равнище на защита на потребителите на техните 
национални пазари;

11. следователно препоръчва по отношение на процедурата за даване на мотивиран 
отговор/мотивирано предложение да се остави на преценката на държавите-членки 
налагането на санкции и да се избере кои видове и нива на разпоредби са 
подходящи;

12. отново изтъква значението на повишаването на доверието на гражданите във 
функционирането на системата на представителите по исковете чрез насърчаването 
й посредством обществени кампании и други подходящи мерки;

13. призовава държавите-членки да засилят доверието на потребителите чрез 
насърчаване на подходящи мерки, които повишават осведомеността и използването 
на национални информационни центрове относно застраховането;

14. освен това призовава държавите-членки да изискват от застрахователите, като част 
от информационния пакет преди сключването на договора, да предоставят 
подробна информация на потребителите относно начина на действие на системата 
на представителите по исковете и за нейното използване и предимства за 
застрахованата страна;

15. настоятелно призовава Комисията да продължи да контролира функционирането на 
системата и да координира и оказва съдействие, когато е необходимо или когато 
националните органи поискат съдействие;

16. освен това счита, във връзка със застраховката за гражданска отговорност на 
водачи на моторни превозни средства, че задължителното покритие за съдебни 
разноски би било явен възпиращ фактор за прибягване към извънсъдебно 
разрешаване на спорове, което евентуално би повишило броя на съдебните 
производства и следователно би довело до необосновано нарастване на обема на 
работа на съдебната система и би рискувало да дестабилизира функционирането на 
съществуващия и развиващ се пазар за доброволни застраховки за съдебни 
разноски;
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17. следователно счита, че в крайна сметка отрицателните последици от въвеждането 
на система за задължително покритие за съдебни разноски в застраховката за 
гражданска отговорност на водачи на моторни превозни средства биха надвишили 
евентуалните ползи;

18. настоятелно призовава Комисията съвместно с държавите-членки да предприеме 
допълнителни мерки, необходими за повишаване на осведомеността относно 
застраховките за правна защита, по-специално в новите държави-членки, като се 
обърне внимание на информирането на потребителите относно предимствата на 
предлагането и притежаването на този вид застрахователно покритие;

19. в тази връзка счита, че ролята на националните регулаторни органи е от 
съществено значение за прилагането на най-добрите практики от другите държави-
членки;

20. следователно призовава Комисията да засили защитата на потребителите, главно 
като настоятелно призове държавите-членки да насърчават своите национални 
регулаторни органи и национални застрахователни дружества да повишават 
осведомеността относно съществуването на доброволна застраховка за съдебни 
разноски;

21. счита, че информацията относно автомобилната застраховка, предоставяна преди 
сключването на договора, следва да включва информация относно възможността за 
сключване на застраховка за съдебни разноски и че потребителите, които не желаят 
да сключат тази застраховка, следва да имат възможност да заявят, че знаят за 
възможността за получаването й, но са отказали да направят това;

22. призовава държавите-членки настоятелно да призоват националните регулаторни 
органи и посредници да информират своите клиенти относно възможните рискове 
и допълнителните доброволни застраховки, които биха били от полза за 
потребителите, като например застраховка за съдебни разноски, помощ при 
пътуване в чужбина и застраховка за кражба;

23. призовава онези държави-членки, които нямат създадени системи за алтернативно 
разрешаване на спорове да въведат такива системи въз основа на най-добрите 
практики от другите държави-членки;

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В рамките на ЕС делът на трансграничния автомобилен транспорт се увеличава във 
връзка със свободата на движение на хора. Това потвърждава необходимостта от ясно, 
прецизно и ефективно законодателство на равнище ЕС относно автомобилното 
застраховане. Защитата на пострадали от произшествия лица винаги е била приоритет, 
който изисква разрешаването на няколко проблема.

Докладът на Комисията от юни 2007 г. (COM 2007(0207)) относно някои въпроси, 
свързани с автомобилното застраховане, разглежда няколко съществени проблема, а 
именно прилагането на Четвъртата директива за автомобилното застраховане по 
отношение на националните разпоредби относно санкциите и ефективността на тези 
разпоредби, ефективността на механизма за представители по исковете и 
съществуващите възможности за доброволна застраховка за съдебни разноски, която 
могат да сключат допълнително потенциални пострадали от пътнотранспортни 
произшествия лица.

Докладът на Комисията основно се отнася до една конкретна разпоредба от Четвъртата 
директива за автомобилното застраховане. Тази разпоредба предвижда процедурата за 
предявяване на мотивирано предложение. Въз основа на Четвъртата директива лица, 
пострадали от пътнотранспортни произшествия в чужбина (или при трансгранични 
случаи), имат право да предявят иск за обезщетение пред представителя по исковете на
застрахователното дружество, назначен в страната, в която пребивава пострадалото 
лице. Последното трябва да получи отговор от застрахователното дружество в рамките 
на 3 месеца, в противен случай са предвидени санкции. Втората част от доклада на 
Комисията се отнася до въпроса за съдебните разноски на пострадалото лице и дали 
тези разноски следва да се покриват от застрахователното дружество на ответника по 
иска за непозволено увреждане.

Националните разпоредби на държавите-членки относно санкциите и ефективността на 
тяхното прилагане в рамките на пазарните механизми все още подлежат на разглеждане 
от страна на Комисията. При неспазване на тримесечния срок за даване на мотивиран 
отговор/мотивирано предложение се предвиждат санкции. Комисията е изпратила 
въпросници до държавите-членки и в момента нейните експерти обобщават 
резултатите и актуализират таблица, включваща всички санкции. 

Консултациите с националните органи, включително в новите държави-членки, 
потвърдиха, че действащите разпоредби относно санкциите са подходящи и тяхното 
прилагане е ефективно в целия ЕС. Този доклад предлага Европейската комисия да 
продължи да наблюдава ситуацията, да координира и да подпомага националните 
органи, когато последните се нуждаят от съдействие, особено като се има предвид 
бързото нарастване на броя на европейските граждани, които пътуват до други 
държави-членки на ЕС в резултат на разширяването на Съюза и Шенгенското 
пространство.

Освен това в този доклад се предлага държавите-членки по своя преценка да налагат 
санкции и да избират кои санкции са подходящи съгласно принципа на субсидиарност, 
като съответно не съществува необходимост от хармонизация на националните 
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разпоредби относно санкциите. В държавите-членки реално се появиха различни 
системи и националните регулаторни органи са в по-добра позиция по отношение на 
своите национални пазари, за да гарантират възможно най-високото равнище на защита 
на потребителите. 

Системата на представителите по исковете е позната във всички държави-членки. 
Според член 5 от Четвъртата директива за автомобилното застраховане всички 
държави-членки са създали информационен център. Информационният център е 
задължен да информира всички пострадали от трансгранично пътнотранспортно 
произшествие лица (водачи на моторни превозни средства, пътници и пешеходци) 
относно начина, по който те могат да предявят иск срещу чуждата страна. Те 
проследяват застрахователя на чуждата страна и съответния представител по исковете 
чрез чуждестранния регистрационен номер, ако това е необходимо. По принцип 
потребителите могат да се свържат с всички информационни центрове по телефона или 
чрез електронна поща, но много информационни центрове също са създали свои 
собствени уебсайтове, за да информират потребителите. Съответната информация се 
актуализира непрекъснато. Ако застрахованото лице се обади на своето 
застрахователно дружество в случай на трансгранично произшествие, 
застрахователното дружество често му оказва съдействие с данните за контакт на 
съответния информационен център. 

Доверието на потребителите би се повишило, ако държавите-членки открият 
подходящи мерки, за да предоставят на потребителите данните за контакт на 
националните информационни центрове, ако съществува необходимост от 
допълнителна потребителска информация. Освен това потребителите следва да получат 
като част от информационния пакет преди сключването на договора подробна 
информация относно начина на действие на системата на представителите по исковете 
и относно нейното използване и предимства за застрахованата страна.

Застраховката за съдебни разноски е достъпна в повечето държави-членки (с 
изключение на Малта и Кипър). Цифрите показват, че над 90% от всички случаи се 
разрешават извънсъдебно и съдебните разноски се възстановяват в много държави-
членки. В новите държави-членки се наблюдава възникване и постоянно развитие на 
пазари. При все това в редица от тях застраховката за съдебни разноски е относително 
нов продукт, който се нуждае от популяризиране. Обществената осведоменост относно 
застраховката за съдебни разноски в новите държави-членки продължава да е ниска и 
следователно съществува необходимост от нейното повишаване.

Основният въпрос тук е дали да се въведе задължителна застраховка за съдебни 
разноски в целия ЕС или да се запази доброволната застраховка за съдебни разноски 
като надеждно и ефективно решение. Първата възможност има някои предимства, 
особено за потребителите в новите държави-членки. Тя следва да повиши доверието на 
потребителите, най-вече при предявяване на иск за обезщетение по съдебен ред, като се 
има предвид, че много потребители в новите държави-членки се страхуват от високите 
съдебни такси. От друга страна, това би създало допълнителна и по-сложна работа за 
съдилищата, съответни закъснения при разрешаване на споровете, евентуално по-висок 
процент на необосновани искове, по-високи застрахователни вноски, особено в 
страните, където застрахователните дружества понастоящем предлагат застрахователно 
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покритие на по-ниска цена, което не включва застраховка за съдебни разноски. На 
първо място това би било възпиращ фактор за разрешаване на спорове извън съда. 
Освен това функционирането на пазара на застраховки за съдебни разноски би било 
дестабилизирано. Като цяло отрицателните последици от въвеждането на система за 
задължителна застраховка за съдебни разноски биха надвишили евентуалните ползи. 

Необходими са допълнителни мерки за повишаване на осведомеността относно 
застраховката за правна защита, особено в новите държави-членки. Потребителите 
следва да бъдат информирани относно предимствата на предлагането и притежаването 
на това застрахователно покритие. Ролята на националните регулаторни органи за 
прилагане на най-добрите практики от други държави-членки е от съществено 
значение. 

Обществените кампании от страна на националните органи, частния застрахователен 
сектор и организациите за защита на потребителите са важни за адекватното развитие 
на националните пазари. Посредниците следва да са задължени да информират клиента 
относно възможните рискове и необходимостта от застраховка за съдебни разноски. 
Освен това държавите-членки, които все още не са създали системи за алтернативно 
разрешаване на спорове, следва да се насърчат да въведат моделите на най-добрите 
практики от другите държави-членки.
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