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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

teatavate liikluskindlustusega seotud küsimuste kohta
(2007/2258(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni lõpparuannet teatavate liikluskindlustusega seotud küsimuste 
kohta (KOM(2007)0207) (edaspidi „komisjoni aruanne”);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. mai 2000. aasta direktiivi 2000/26/EÜ 
mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustust käsitlevate liikmesriikide 
õigusaktide ühtlustamise ning nõukogu direktiivide 73/239/EMÜ ja 88/357/EMÜ 
muutmise kohta (neljas liikluskindlustuse direktiiv)1;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust
(A6-0000/2008),

A. arvestades, et isikute vaba liikumine Euroopas, eelkõige viimase kahe laienemisvooru ja 
Schengeni õigusruumi vastava laienemise kontekstis, on toonud kaasa nii ärilistel kui ka 
isiklikel eesmärkidel liikmesriikide vahel reisivate isikute ja sõidukite arvu kiire kasvu;

B. arvestades, et liiklusõnnetuse ohvrite kaitse tagamise prioriteet nõuab selgeid, täpseid ja 
tõhusaid liikluskindlustusalaseid õigusakte ELi tasandil;

C. arvestades, et neljandas liikluskindlustuse direktiivis on sätestatud, et komisjon annab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru põhjendatud hüvitisepakkumise/vastuse 
menetlust käsitlevate siseriiklike karistussätete rakendamise ja nende tõhususe, samuti 
nende võrdväärsuse kohta, ning teeb vajaduse korral ettepanekuid;

D. arvestades, et komisjoni aruandes uuritakse siseriiklikke karistussätteid, nõuete eest 
vastutava esindaja süsteemi tõhusust ning seda, kas potentsiaalsetele liiklusõnnetuse 
ohvritele on praegu kättesaadav vabatahtlik kohtukulude kindlustus;

E. arvestades, et neljanda liikluskindlustuse direktiivi artikli 4 lõikega 6 reguleeritakse 
põhjendatud hüvitisepakkumise menetlust, mille alusel on liiklusõnnetuse ohvril õigus 
esitada hüvitise taotlus kindlustusandja poolt määratud nõuete lahendamise eest 
vastutavale esindajale oma elukohariigis;

F. arvestades, et kindlustusandja peab liiklusõnnetuse ohvrile esitama põhjendatud vastuse 
kolme kuu jooksul, vastasel korral on ette nähtud sanktsioonid;

G. arvestades, et kõnealuse sätte toimimist on vaja veel selgitada;

H. arvestades, et komisjon peab ELi poliitikate rakendamisel täielikult arvesse võtma 
laienemist, eelkõige liikluskindlustuse suhteliselt kõrget hinda uutes liikmesriikides;

                                               
1 EÜT L 181, 20.7.2000, lk 65.
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I. arvestades, et liikmesriikides rakendatakse põhjendatud hüvitisepakkumise/vastuse 
menetluse suhtes erinevaid karistussätteid; 

J. arvestades, et konsulteerimised riigiasutustega, kaasa arvatud uutes liikmesriikides, 
kinnitavad, et praegused karistussätted on piisavad ja nende rakendamine on tõhus kogu 
ELis;

K. arvestades, et nõuete eest vastutava esindaja süsteemi tuntakse suhteliselt hästi enamikus 
liikmesriikides;

L. arvestades, et kohtukulude kindlustus liiklusõnnetuse ohvri kohtumenetluse kulude 
katmiseks on olemas enamikus liikmesriikides; arvestades, et enam kui 90 % juhtumitest 
lahendatakse kohtuväliselt ning kohtukulusid hüvitatakse paljudes liikmesriikides; 
arvestades pealegi, et kohtukulude kindlustajad katavad juba aastaid iga sorti piiriüleseid 
juhtumeid ning on sellega seoses loonud eriosakonnad välismaiste nõuetega tegelemiseks 
ja nende kiire lahendamise hõlbustamiseks; 

M. arvestades, et küsimus, kas selliseid mõistlikke kohtukulusid peaks katma kohustuslik 
liikluskindlustus, on endiselt lahtine; 

N. arvestades, et uute liikmesriikide kindlustusturud arenevad pidevalt; arvestades siiski, et 
nendest mitmes on kohtukulude kindlustus suhteliselt uus toode, mida tuleb veel 
edendada, kuna üldsuse teadlikkus kohtukulude kindlustuse alal on võrdlemisi madal;

O. arvestades, et kohtukulude kohustuslik kindlustus peaks suurendama tarbijate usaldust 
kohustusliku liikluskindlustuse vastu, eriti nendel juhtudel, kui taotletakse õiguslikku 
hüvitist, sest paljude uute liikmesriikide tarbijaid ehmatavad kõrged kohtutasud, mida aga 
kohustuslik kindlustus kataks; 

P. arvestades, et kohtukulude kohustuslik kindlustus tooks kohtule kaasa täiendava ja 
keerulisema töökoormuse ning tekitaks tõenäoliselt sellest tingitud viivitusi vaidluste 
lahendamises ja rohkem põhjendamatuid nõudeid; 

Q. arvestades, et kohustusliku liikluskindlustuse ja kohtukulude kindlustuse eesmärgid ja 
otstarve on erinevad – kui kohustusliku liikluskindlustusega nähakse ette pärast 
liiklusõnnetust tarbija vastu esitatud nõude kulude katmine, siis kohtukulude kindlustus 
katab pärast liiklusõnnetust kolmanda poole vastu esitatud kahjunõude taotlemisega 
kaasnevad kohtukulud; 

R. arvestades, et riigiasutuste, kindlustussektori ja tarbijaorganisatsioonide korraldatavad 
avalikud kampaaniad on siseriiklike turgude piisava arengu jaoks olulised,

1. tervitab komisjoni aruannet ja rõhutab kõikide sidusrühmade, eriti tarbijate osalemise 
tähtsust konsultatsiooniprotsessis ELi poliitika väljatöötamisel kõnealuses valdkonnas;

2. nõuab seepärast ohvreid esindavate tarbijaorganisatsioonide süstemaatilist kaasamist 
eelkõige liikmesriikides kehtivate süsteemide tõhususe hindamise protsessi; 

3. tervitab käesolevat seadusandlike meetmete järelhindamist, mille eesmärk on tagada, et 
eeskirjad töötavad plaanipäraselt, ning pöörata tähelepanu meetmete mis tahes 
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ettenägematule väärkasutamisele;

4. rõhutab tarbijate usalduse suurendamise tähtsust liikluskindlustuses seoses piiriüleste 
autoreisidega ELis, eriti vanadest liikmesriikidest uutesse reisivate sõidukijuhtide jaoks ja 
vastupidi;

5. on seisukohal, et olemasolevate õiguslike ja turupõhiste tarbijaid kaitsvate lahenduste 
edendamine tugevdab tarbijate usaldust liikluskindlustuse vastu;

6. usub, et liikmesriigid vastutavad samuti oma riiklike kindlustussüsteemide parandamise 
eest seoses uute ELi õigusaktidega, mis käsitlevad põhjendatud 
hüvitisepakkumise/vastuse menetlust ja liiklusõnnetuse ohvrite kantavaid kohtukulusid;

7. kutsub komisjoni üles jätkama turumehhanismide tõhusa toimimise tihedat jälgimist ja 
teavitama Euroopa Parlamenti sellest korrapäraselt;

8. rõhutab, et komisjoni, riigiasutuste, kindlustussektori ja tarbijate vahelisi tööalaseid 
suhteid tuleks tugevdada, et tagada õigete andmete pidev edastamine olemasolevate 
jõustamissüsteemide kohta;

9. on seisukohal, et kooskõlas ELi üldise lähenemisviisiga karistuste määramisele tuleks 
subsidiaarsuse põhimõtet kaitsta ning puudub igasugune vajadus ühtlustada siseriiklikke 
karistussätteid;

10. on seisukohal, et riiklikel reguleerivatel ametiasutustel on paremad võimalused tagada 
kõrgeim võimalik tarbijakaitse tase siseriiklikel turgudel;

11. soovitab seepärast, viidates põhjendatud hüvitisepakkumise/vastuse menetlusele, jätta 
karistuste määramine ning karistussätete sobiva liigi ja taseme valimine liikmesriikide 
otsustada;

12. kordab kodanike usalduse tõstmise tähtsust nõuete eest vastutava esindaja süsteemi vastu, 
edendades seda avalike kampaaniate ja muude asjakohaste meetmete abil;

13. kutsub liikmesriike üles tõstma tarbijate usaldust, edendades asjakohaseid meetmeid, mis 
suurendavad teadlikkust ja riiklike kindlustusalaste teabekeskuste kasutamist; 

14. lisaks kutsub liikmesriike üles nõudma kindlustusandjatelt osana lepingueelsest 
infopaketist tarbijate kõikehõlmavat informeerimist sellest, kuidas nõuete eest vastutava 
esindaja süsteem toimib ning millised on sellest tulenevad kasud ja hüved kindlustatu 
jaoks;

15. nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks süsteemi toimimise jälgimist ning koordineeriks ja 
aitaks, kui vaja või kui riikide ametiasutused seda paluvad;

16. on lisaks seisukohal, et kohustusliku liikluskindlustuse puhul looks kohtukulude 
kohustuslik kindlustuskate selge stiimuli asja kohtuvälisest lahendamisest hoidumiseks, 
suurendaks tõenäoliselt kohtumenetluste hulka ja tooks seega kaasa kohtu töökoormuse 
põhjendamatu kasvu ning suurendaks ohtu destabiliseerida olemasolevat ja arenevat 
kohtukulude vabatahtlikku kindlustust;
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17. on seepärast seisukohal, et kõike öeldut arvestades kaaluksid kohtukulude kohustusliku 
kindlustuskatte kohustuslikku liikluskindlustusse lisamisega kaasnevad negatiivsed 
mõjud üle võimalikud hüved;

18. nõuab tungivalt, et komisjon võtaks koostöös liikmesriikidega edasisi meetmeid, et 
suurendada õiguskaitsekindlustusalast informeeritust, eriti uutes liikmesriikides, 
keskendudes tarbijate informeerimisele kõnealust liiki kindlustuskatte pakutavatest 
eelistest ja kasutamisest;

19. peab selles kontekstis riiklike reguleerivate ametiasutuste rolli teistest liikmesriikidest 
pärit heade tavade rakendamisel määravaks;

20. kutsub seepärast komisjoni üles tugevdama tarbijakaitset, nõudes ennekõike 
liikmesriikidelt, et nad julgustaksid oma riiklikke reguleerivaid ametiasutusi ja 
kindlustusseltse suurendama teadlikkust kohtukulude vabatahtliku kindlustuse 
kättesaadavusest;

21. on seisukohal, et liikluskindlustuse lepingueelne teave peaks sisaldama teavet seoses 
võimalusega jätta kohtukulude kindlustuskate lepingust välja ning et tarbijatel, kes ei 
soovi kõnealust kindlustust teha, peaks olema võimalus sedastada, et nad on antud 
võimalusest teadlikud, kuid on otsustanud sellest loobuda;

22. kutsub liikmesriike üles nõudma riiklikelt reguleerivatelt ametiasutustelt ja 
kindlustusvahendajatelt oma tarbijate informeerimist võimalikest riskidest ja tarbijale 
kasulikust vabatahtlikust lisakindlustusest, nagu kohtukulude kindlustus, abi katmine ja 
vargusevastane kindlustus; 

23. kutsub neid liikmesriike, kes veel ei ole loonud nõuete lahendamise alternatiivset 
süsteemi, üles võtma sellised süsteemid teiste liikmesriikide headele tavadele toetudes 
kasutusele; 

24. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.



PR\714466ET.doc 7/8 PE404.499v01-00
Freelance-tõlge

ET

SELETUSKIRI

Seoses isikute vaba liikumisega ELis suureneb ka piiriülene autoga reisimine. See suurendab 
vajadust selgete, täpsete ja toimivate liikluskindlustusalaste õigusaktide järele ELi tasandil. 
Liiklusõnnetuse ohvrite kaitse on alati prioriteet, mis nõuab paljude probleemide lahendamist. 

Komisjoni 2007. aasta juuni aruandes teatavate liikluskindlustusega seotud küsimuste kohta 
(KOM(2007)0207) uuritakse mitmeid tähtsaid küsimusi, nagu neljanda liikluskindlustuse 
direktiivi siseriiklike karistussätete rakendamine ja nende sätete tõhusus, nõuete lahendamise 
eest vastutava esindaja süsteemi tõhusus ning kohtukulude vabatahtliku kindlustuse praegune 
kättesaadavus, mille vastu potentsiaalsed liiklusõnnetuse ohvrid võivad end täiendavalt 
kindlustada.

Komisjoni aruandes käsitletakse peamiselt neljanda liikluskindlustuse direktiivi ühte 
konkreetset sätet. Kõnealuse sättega reguleeritakse põhjendatud hüvitisepakkumise menetlust. 
Neljanda liikluskindlustuse direktiivi kohaselt on välismaal juhtunud liiklusõnnetuse (või 
piiriülese liiklusõnnetuse) ohvril õigus esitada hüvitise taotlus kindlustusandja poolt määratud 
nõuete lahendamise eest vastutavale esindajale oma elukohariigis. Liiklusõnnetuse ohver peab 
saama põhjendatud vastuse kolme kuu jooksul, vastasel korral on ette nähtud sanktsioonid. 
Komisjoni aruande teises osas käsitletakse ohvri kantavate kohtukulude küsimust ning seda, 
kas kõnealused kulud peaks kandma kahjukannatanud poole kindlustusandja. 

Komisjon uurib endiselt liikmesriikide siseriiklikke karistussätteid ja nende rakendamise 
tõhusust turumehhanismides. Karistussätteid kohaldatakse juhul, kui põhjendatud 
hüvitisepakkumise/vastuse menetluse kolmekuulisest tähtajast ei peeta kinni. Komisjon saatis 
liikmesriikidele küsimustikud ja komisjoni eksperdid töötavad endiselt tulemuste 
kokkuvõtmise ja karistusmäärade tabeli ajakohastamise kallal.

Konsulteerimised riigiasutustega, sealhulgas uutes liikmesriikides, kinnitavad, et praegused 
karistussätted on piisavad ja nende rakendamine on tõhus kogu ELis. Käesolevas raportis 
tehakse ettepanek, et komisjon peaks jätkama süsteemi toimimise jälgimist ning 
koordineerima ja aitama, kui vaja või kui riikide ametiasutused seda paluvad, võttes eelkõige 
arvesse teistesse ELi liikmesriikidesse reisivate kodanike arvu kiiret kasvu pärast ELi ja 
Schengeni õigusruumi laienemist. 

Lisaks tehakse käesolevas raportis ettepanek jätta liikmesriikide otsustada karistuste 
määramine ja see, millised karistused on subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt sobivad, ning 
leitakse, et järelikult puudub igasugune vajadus siseriiklike karistussätete ühtlustamise järele. 
Liikmesriikides on välja arenenud erinevad süsteemid ja riiklikel reguleerivatel ametiasutustel 
on paremad võimalused tagada kõrgeim võimalik tarbijakaitse tase siseriiklikel turgudel. 

Nõuete eest vastutava esindaja süsteemi tuntakse kõikides liikmesriikides. Vastavalt neljanda 
liikluskindlustuse direktiivi artiklile 5 on kõik liikmesriigid rajanud teabekeskused. 
Teabekeskus on kohustatud informeerima kõiki piiriüleste liiklusõnnetuste ohvreid 
(sõidukijuhid, reisijad ja jalakäijad) sellest, kuidas nad saavad esitada nõude välismaise poole 
vastu. Nad otsivad vajaduse korral välismaise registreerimismärgi järgi üles välismaise poole 
kindlustaja ja nende nõuete lahendamise eest vastutava esindaja. Kõikide teabekeskustega 
saab tavaliselt ühendust võtta telefoni või e-posti teel, kuid paljud teabekeskused on tarbijate 
informeerimiseks loonud ka oma koduleheküljed. Asjakohast teavet ajakohastatakse pidevalt. 
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Kui kindlustatu helistab piiriülese liiklusõnnetuse korral oma kindlustusandjale, edastab 
kindlustusselts talle sageli asjakohase teabekeskuse kontaktandmed. 

Kui liikmesriigid leiaksid sobivad meetmed tarbijate varustamiseks riiklike teabekeskuste 
kontaktandmetega, et vajaduse korral saada tarbijaalast lisateavet, suureneks ka tarbijate 
usaldus. Lisaks peaksid tarbijad saama osana lepingueelsest infopaketist kõikehõlmavat teavet 
selle kohta, kuidas nõuete eest vastutava esindaja süsteem toimib ning millised on sellest 
tulenevad kasud ja hüved kindlustatu jaoks .

Kohtukulude kindlustus on kättesaadav enamikus liikmesriikides (v.a Malta ja Küpros). 
Olemasolevad andmed näitavad, et 90 % juhtumitest lahendatakse kohtuväliselt ning 
kohtukulud hüvitatakse paljudes liikmesriikides. Uute liikmesriikide kindlustusturud on välja 
arenemas ja suurenevad pidevalt. Siiski on paljudes neist kohtukulude kindlustus suhteliselt 
uus toode, mida tuleb veel edendada. Üldsuse teadlikkus kohtukulude kindlustusest on uutes 
liikmesriikides endiselt võrdlemisi madal ja seepärast on vaja sellealast teadlikkust 
suurendada.

Peamine küsimus seisneb selles, kas kehtestada kogu Euroopa Liidus kohtukulude 
kohustuslik kindlustus või säilitada usaldusväärse ja tõhusa lahendusena kohtukulude 
vabatahtlik kindlustus. Esimesel valikuvõimalusel on mõned eelised, eriti uute liikmesriikide 
tarbijate jaoks. See peaks suurendama tarbijate usaldust, eriti kui taotletakse õiguslikku 
hüvitist, sest paljude uute liikmesriikide tarbijaid ehmatavad kõrged kohtukulud. Samas aga 
tooks see kohtule kaasa täiendava töökoormuse ja muudaks töö keerulisemaks ning tekitaks 
sellest tingitud viivitusi vaidluste lahendamises, suuremal hulgal õigustamatuid nõudeid ja 
kõrgemad kindlustusmaksed, eriti riikides, kus kindlustusandjad pakuvad praegu odavamat 
kindlustuskatet, mis veel ei sisalda kohtukulude kindlustust. Mis kõige tähtsam, see looks 
stiimuli asja kohtuvälisest lahendamisest hoidumiseks. Pealegi muudaks see ebastabiilseks 
kohtukulude kindlustusturu toimimise. Kokkuvõttes kaaluksid kohtukulude kohustusliku 
kindlustuskatte lisamisega kohustuslikku liikluskindlustusse kaasnevad negatiivsed mõjud üle 
võimalikud hüved. 

Edasiste meetmete võtmine õiguskaitsekindlustusalase teadlikkuse tõstmiseks on vajalik, eriti 
uutes liikmesriikides. Tarbijaid tuleks informeerida pakutavatest eelistest ja kõnealust liiki 
kindlustuskaitsest. Riiklike reguleerivate ametiasutuste roll teistest liikmesriikidest pärit heade 
tavade rakendamisel on määrav. 

Riigiasutuste, kindlustussektori ja tarbijaorganisatsioonide korraldatavad avalikud 
kampaaniad on siseriiklike turgude piisava arengu jaoks olulised. Kindlustusvahendajad 
peaksid olema kohustatud informeerima tarbijat võimalikest ohtudest ja vajadusest teha 
kohtukulude kindlustus. Lisaks tuleks neid liikmesriike, kes veel ei ole loonud nõuete 
lahendamise alternatiivset süsteemi, julgustada seda teiste liikmesriikide heade tavade 
eeskujul kasutusele võtma.
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