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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl tam tikrų su transporto priemonių draudimu susijusių klausimų
(2007/2258(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos galutinę ataskaitą apie tam tikrus su transporto priemonių 
draudimu susijusius klausimus (COM(2007)0207) (toliau – „Komisijos ataskaita“),

– atsižvelgdamas į 2000 m. gegužės 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2000/26/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto 
priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo ir iš dalies keičiančią 
Tarybos direktyvas 73/239/EEB ir 88/357/EEB (toliau – „Ketvirtoji transporto priemonių 
draudimo direktyva“)1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų 
komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

A. kadangi dėl asmenų judėjimo laisvės Europoje, atsižvelgiant į paskutinius du plėtros 
etapus ir su tuo susijusią Šengeno šalių grupės plėtrą, sparčiai išaugo per valstybių narių 
sienas verslo ir asmeniniais tikslais keliaujančių asmenų bei transporto priemonių 
skaičius,

B. kadangi, siekiat įgyvendinti svarbų eismo įvykiuose nukentėjusių asmenų apsaugos 
uždavinį, būtini aiškūs, tikslūs ir veiksmingi ES teisės aktai dėl transporto priemonių 
draudimo, 

C. kadangi Ketvirtojoje transporto priemonių draudimo direktyvoje Komisija raginama 
pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai apie nacionalinių nuobaudų, taikomų pagal 
pagrįsto pasiūlymo arba atsakymo pateikimo procedūrą, įgyvendinimą ir veiksmingumą, 
taip apie jų lygiavertiškumą, ir, jei reikia, pateikti pasiūlymus, 

D. kadangi Komisijos ataskaitoje nagrinėjamos nacionalinės nuobaudas reglamentuojančios 
nuostatos, atstovo žalos sureguliavimo reikalams mechanizmo veiksmingumas ir esama 
savanoriško teisinių išlaidų, kurias gali papildomai išieškoti potencialūs nukentėjusieji 
kelių eismo įvykiuose, draudimo galimybė,

E. kadangi Ketvirtosios transporto priemonių draudimo direktyvos 4 straipsnio 6 dalyje 
reglamentuojama pagrįsto pasiūlymo procedūra, pagal kurią užsienyje automobilio 
avarijoje nukentėjęs asmuo turi teisę kreiptis dėl kompensacijos į nukentėjusiojo 
gyvenamojoje šalyje paskirtą atstovą žalos sureguliavimo reikalams,

                                               
1 OL L 181, 2000 7 20, p. 65.
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F. kadangi draudikas nukentėjusiajam per tris mėnesius privalo pateikti pagrįstą atsakymą 
arba bus taikomos poveikio priemonės,

G. kadangi vis dar būtina išaiškinti šios nuostatos veikimą,

H. kadangi Komisija, įgyvendindama ES politiką, privalo visiškai atsižvelgti į ES plėtrą, 
ypač į santykiškai didelę transporto priemonių draudimo kainą naujosiose valstybėse 
narėse, 

I. kadangi valstybėse narėse taikomos skirtingos nuostatos dėl nuobaudų, taikomų pagal 
pagrįsto pasiūlymo arba atsakymo pateikimo procedūrą, 

J. kadangi per konsultacijas su nacionalinėmis valdžios institucijomis, įskaitant naujųjų 
valstybių narių valdžios institucijas, paaiškėjo, kad esamos nuobaudas 
reglamentuojančios nuostatos yra tinkamos ir kad jos veiksmingai įgyvendinamos visoje 
ES,

K. kadangi daugelyje valstybių narių atstovo žalos sureguliavimo reikalams sistema yra gana 
gerai žinoma,

L. kadangi teisinių išlaidų, kurias patiria motorinių transporto priemonių avarijose nukentėję 
asmenys, draudimas veikia daugelyje valstybių narių; kadangi 90 proc. visų atvejų 
sprendžiami neteisminio susitarimo būdu, o teisinės išlaidos atlyginamos daugelyje 
valstybių narių; kadangi dauguma teisinių išlaidų draudikų jau nemažai metų teikia visų 
rūšių eismo įvykių kitose valstybėse draudimą, taigi yra įsteigę skyrius, kurie sprendžia 
žalos sureguliavimo klausimus užsienyje ir pagreitina sprendimų priėmimą,

M. kadangi vis dar atviras klausimas, ar šias pagrįstas teisines išlaidas transporto priemonių 
valdytojų civilinės atsakomybės draudimas turėtų atlyginti visose valstybėse narėse,

N. kadangi draudimo rinkos naujosiose valstybėse narėse nuolat vystosi; kadangi, nepaisant 
to, kai kuriose jų teisinių išlaidų draudimas yra gana naujas produktas, kurį reikia 
reklamuoti, nes visuomenė iš esmės nedaug žino apie teisinių išlaidų draudimą,

O. kadangi privalomasis teisinių išlaidų padengimas padidintų vartotojų pasitikėjimą 
transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, ypač tais atvejais, kai 
siekiama žalos atlyginimo, kadangi vartotojai naujosiose valstybėse narėse prisibijo 
didelių teisinių mokesčių, kurie galėtų būti padengiami privalomuoju draudimu, 

P. kadangi privalomasis teisinių išlaidų draudimas teismams būtų papildomas ir sudėtingas 
darbas, dėl kurio galėtų sulėtėti ginčų sprendimas ir padaugėti nepagrįstų ieškinių, 

Q. kadangi transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir teisinių išlaidų 
draudimo tikslai ir funkcijos skirtingi, t. y. transporto priemonių valdytojų civilinės 
atsakomybės draudime numatoma, kad vartotojas gali atlyginti bet kurio ieškinio, kuris 
jam iškeltas po kelių eismo įvykio, išlaidas, o teisinių išlaidų draudimas padengia 
ieškinio, iškelto trečiajai šaliai po kelių eismo įvyko, išlaidas,
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R. kadangi siekiant tinkamai vystyti nacionalines rinkas svarbu, kad nacionalinės valdžios 
institucijos, draudimo pramonė ir vartotojų organizacijos vykdytų visuomenės 
informavimo kampanijas,

1. džiaugiasi Komisijos ataskaita ir pabrėžia, kad į konsultavimosi dėl ES politikos šioje 
srityje vystymo procesą svarbu įtraukti visus suinteresuotuosius subjektus, ypač 
vartotojus;

2. todėl ragina į atitinkamus procesus, ypač į valstybėse narėse veikiančių sistemų 
veiksmingumo vertinimo procesą, sistemingai įtraukti nukentėjusiems asmenims 
atstovaujančias vartotojų organizacijas; 

3. džiaugiasi šiuo teisinių priemonių ex post vertinimu, kuris vykdomas siekiant užtikrinti, 
kad taisyklės veiktų kaip numatyta, ir atskleisti visus nenumatytus netinkamo taisyklių 
taikymo atvejus;

4. pabrėžia, kad svarbu gerinti vartotojų pasitikėjimą transporto priemonių draudimu, 
taikomu tarpvalstybinėms motorinių transporto priemonių kelionėms ES viduje, ypač kai 
automobilininkai iš senųjų valstybių narių keliauja į naująsias valstybes nares ir 
atvirkščiai;

5. mano, kad esamų teisinių ir rinka pagrįstų sprendimų, kurie gina vartotoją, skatinimas 
padidintų vartotojų pasitikėjimą transporto priemonių draudimu;

6. mano, kad valstybės narės yra taip pat atsakingos už savo nacionalinių draudimo sistemų 
tobulinimą atsižvelgiant į naujuosius ES teisės aktus dėl pagrįsto pasiūlymo arba 
atsakymo pateikimo procedūros ir nukentėjusių asmenų patirtų teisinių išlaidų; 

7. ragina Komisiją toliau atidžiai stebėti, ar veiksmingi rinkos mechanizmai, ir apie tai 
reguliariai pranešti Europos Parlamentui; 

8. pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti nuolatinį tikslių duomenų perdavimą į vykdymo 
sistemas, būtina gerinti Komisijos, nacionalinių valdžios institucijų ir vartotojų darbo 
santykius;

9. atsižvelgdamas į ES nustatytą poveikio priemonių politiką mano, kad turi būti laikomasi 
subsidiarumo principo ir kad nacionalinių nuobaudas reglamentuojančių nuostatų 
suderinti nebūtina;

10. mano, kad nacionalinės reguliavimo institucijos gali geriau užtikrinti geriausią galimą 
vartotojų apsaugą jų nacionalinėse rinkose;

11. todėl, kalbėdamas apie pagrįsto pasiūlymo arba atsakymo pateikimo procedūrą, pataria 
leisti valstybėms narėms pačioms taikyti poveikio priemones ir pasirinkti taikymo pobūdį 
ir lygmenį;

12. pakartoja, kad svarbu gerinti piliečių pasitikėjimą atstovo žalos sureguliavimo reikalams 
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sistemos veikimu reklamuojant ją per visuomenės informavimo kampanijas ir kitomis 
tinkamomis priemonėmis; 

13. ragina valstybes nares gerinti vartotojų pasitikėjimą remiant atitinkamas priemones, 
skirtas vartotojams informuoti apie nacionalinius draudimo informavimo centrus ir 
skatinti jais naudotis; 

14. be to, ragina valstybes nares reikalauti, kad draudikai, vartotojams teikdami informaciją 
apie sutartį, išsamiai informuotų apie atstovo žalos sureguliavimo reikalams sistemos 
veikimą, jos pranašumus ir naudingumą apdraustajai šaliai;

15. ragina Komisiją toliau stebėti šios sistemos veikimą ir, jei reikia ar paprašius 
nacionalinėms valdžios institucijoms, koordinuoti ir teikti pagalbą; 

16. be to, kalbėdamas apie transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą, 
mano, kad privalomasis teisinių išlaidų draudimas tikrai neskatins spręsti ginčus 
neteisminio susitarimo būdu – dėl to gali padidėti teisme nagrinėjamų bylų skaičius ir 
nepagrįstai padaugėti darbo teismams, taip pat gali būti sutrikdytas esamos ir 
besivystančios teisinių išlaidų draudimo rinkos veikimas;

17. dėl to mano, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudime įdiegus 
privalomojo teisinių išlaidų draudimo sistemą neigiami padariniai būtų didesni nei galima 
nauda;

18. ragina Komisiją bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis toliau informuoti visuomenę 
apie teisinės apsaugos draudimą (ypač naujosiose valstybėse narėse), didžiausią dėmesį 
skiriant vartotojų informavimui apie šios draudiminės apsaugos turėjimo pranašumus;

19. atsižvelgdamas į tai, mano, kad įgyvendinant gerąją kitų valstybių narių patirtį 
svarbiausias vaidmuo tenka nacionalinėms reguliavimo institucijoms;

20. todėl ragina Komisiją stiprinti vartotojų apsaugą – pirmiausia raginant valstybes nares 
skatinti savo reguliavimo institucijas ir draudimo įmones informuoti visuomenę apie 
galimybę sudaryti savanoriško teisinių išlaidų draudimo sutartis;

21. mano, kad į informaciją apie transporto priemonių draudimo sutartis turėtų būti įtraukta 
informacija apie galimybę apdrausti teisines išlaidas ir kad vartotojai, kurie nenori turėti 
šios draudimo rūšies, turėtų turėti galimybę pareikšti, kad jie žino apie galimybę turėti šią 
draudimo rūšį, bet atsisako ja pasinaudoti;

22. ragina valstybes nares skatinti reguliavimo institucijas ir tarpininkus informuoti 
vartotojus apie galimus pavojus ir papildomą savanorišką vartotojui naudingą draudimą, 
pvz., teisinių išlaidų draudimą, pagalbos draudimą ir draudimą nuo vagystės;

23. ragina valstybes nares, kurios nėra sukūrusios ieškiniams spręsti skirtų alternatyvių ginčų 
sprendimo sistemų, remiantis gerąja kitų valstybių narių patirtimi tokias sistemas sukurti;
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24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

ES didėja tarpvalstybinių kelionių automobiliais skaičius – tai susiję su laisvu asmenų 
judėjimu. Dėl to didėja aiškių, tikslių ir veiksmingų ES teisės aktų dėl transporto priemonių 
draudimo poreikis. Visada labai svarbi eismo įvykiuose nukentėjusių asmenų apsauga; norint 
ją užtikrinti būtina išspręsti keletą problemų. 

2007 m. birželio mėn. Komisijos ataskaitoje (COM 2007(0207)) apie tam tikrus su transporto 
priemonių draudimu susijusius klausimus nagrinėjama keletas svarbių problemų –
Ketvirtosios transporto priemonių draudimo direktyvos nuostatų dėl nacionalinių nuobaudas 
reglamentuojančių nuostatų ir jų veiksmingumo įgyvendinimas, atstovo žalos sureguliavimo 
reikalams mechanizmo veiksmingumas ir esamos potencialių nukentėjusiųjų kelių eismo 
įvykiuose galimybės sudaryti papildomas savanoriško teisinių išlaidų draudimo sutartis.

Komisijos ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama vienai konkrečiai Ketvirtosios transporto 
priemonių draudimo direktyvos nuostatai. Ši nuostata reglamentuoja pagrįsto pasiūlymo 
pateikimo procedūrą. Pagal Ketvirtąją transporto priemonių draudimo direktyvą užsienyje 
arba tarpvalstybiniuose eismo įvykiuose nukentėjęs asmuo turi teisę kreiptis dėl 
kompensacijos į nukentėjusiojo gyvenamojoje šalyje paskirtą atstovą žalos sureguliavimo 
reikalams. Draudikas nukentėjusiajam per tris mėnesius privalo pateikti pagrįstą atsakymą 
arba jam bus taikomos poveikio priemonės. Komisijos ataskaitos antrojoje dalyje aptariamas 
nukentėjusiojo patirtų teisinių išlaidų klausimas ir tai, ar jas turėtų atlyginti šalies, kuriai 
iškeltas ieškinys, draudikas.

Komisija vis dar nagrinėja valstybių narių taikomas nuostatas dėl nuobaudų ir rinkos 
mechanizmų įgyvendinimą. Jei per tris mėnesius pagrįstas atsakymas arba pasiūlymas 
nepateikiamas, taikomos poveikio priemonės. Komisija valstybėms narėms išsiuntė 
klausimynus; Komisijos ekspertai vis dar apibendrina rezultatus ir atnaujina lentelę, į kurią 
įtrauktos visos nuobaudos. 

Per konsultacijas su nacionalinėmis valdžios institucijomis, įskaitant naujųjų valstybių narių 
valdžios institucijas, paaiškėjo, kad esamos nuobaudas reglamentuojančios nuostatos yra 
tinkamos ir kad jos veiksmingai įgyvendinamos visoje ES. Šioje ataskaitoje teigiama, kad 
Europos Komisija turėtų toliau stebėti padėtį ir, jei reikia, paprašius nacionalinėms valdžios 
institucijoms, koordinuoti ir teikti pagalbą, ypač atsižvelgdama į tai, kad po ES ir Šengeno 
zonos plėtros sparčiai išaugo į kitas ES valstybes nares keliaujančių europiečių skaičius.

Be to, šioje ataskaitoje siūloma leisti valstybėms narėms pačioms taikyti poveikio priemones 
ir spręsti, kokios poveikio priemonės tinkamos atsižvelgiant į subsidiarumo principą; 
atsižvelgiant į tai, nacionalinių nuobaudas reglamentuojančių nuostatų suderinti nereikia. Iš 
tikrųjų valstybėse narėse sukurtos skirtingos sistemos, ir nacionalinės reguliavimo institucijos 
gali geriau užtikrinti geriausią galimą vartotojų apsaugą jų nacionalinėse rinkose. 

Atstovo žalos sureguliavimo reikalams sistema žinoma visose valstybėse narėse. Pagal 
Ketvirtąją transporto priemonių draudimo direktyvą visos valstybės narės įsteigė informacijos 
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centrus. Informacijos centras privalo pranešti visiems tarpvalstybiniame eismo įvykyje 
nukentėjusiems asmenims (vairuotojams, keleiviams ir pėstiesiems), kaip jie gali pateikti 
ieškinį užsienio šaliai dėl žalos atlyginimo. Centrai suranda užsienio šalies draudiką ir 
atitinkamą jos atstovą žalos sureguliavimo reikalams (jei reikia – pagal automobilio numerį). 
Su visais informacijos centrais galima susisiekti telefonu arba el. paštu; daug informacijos 
centrų, siekdami tinkamai informuoti vartotojus, įsteigė savo tinklavietes. Svarbi informacija 
nuolat atnaujinama. Jei apdraustasis įvykus tarpvalstybiniam eismo įvykiui kreipiasi į savo 
draudimo įmonę, draudimo įmonė dažnai pateikia jam duomenis apie atitinkamą informacijos 
centrą. 

Jei valstybės narės nustatytų atitinkamas priemones, skirtas teikti vartotojams duomenis apie 
nacionalinius informacijos centrus (kai vartotojams reikia papildomos informacijos), padidėtų 
vartotojų pasitikėjimas. Be to, vartotojams teikiant informaciją apie sutartį būtina juos 
išsamiai informuoti apie atstovo žalos sureguliavimo reikalams sistemos veikimą, jos 
pranašumus ir naudingumą apdraustajai šaliai.

Teisinių išlaidų draudimas veikia daugumoje valstybių narių (išskyrus Maltą ir Kiprą). 
Statistika rodo, kad daugiau nei 90 proc. atvejų yra sprendžiami neteisminio susitarimo būdu 
ir kad daugelyje valstybių narių teisinės išlaidos atlyginamos. Naujosiose valstybėse narėse 
atsiranda ir nuolat auga naujos rinkos. Tačiau kai kuriose jų teisinių išlaidų draudimas yra 
gana naujas produktas, kurį būtina reklamuoti. Naujosiose valstybėse narės visuomenė nedaug 
žino apie teisinių išlaidų draudimą, todėl būtina šias žinias gerinti.

Pagrindinis klausimas – ar nustatyti privalomąjį teisinių išlaidų draudimą visoje ES, ar palikti 
patikimą ir veiksmingą sprendimą – savanorišką teisinių išlaidų draudimą. Pirmoji pasirinktis 
turi keletą pranašumų, ypač naujosiose valstybėse narėse gyvenantiems vartotojams. Ji 
padidintų vartotojų pasitikėjimą, ypač siekiant žalos atlyginimo per teismą – atsižvelgiant į 
tai, kad daugelis naujųjų valstybių narių vartotojų prisibijo didelių teisinių mokesčių. Tačiau 
dėl to teismai turėtų daugiau sudėtingo darbo, sulėtėtų ginčų sprendimas ir padaugėtų 
nepagrįstų ieškinių, taip pat padidėtų draudimo įmokos – ypač šalyse, kuriose draudikai šiuo 
metu siūlo pigesnį draudimą, į kurį neįtrauktas teisinių išlaidų draudimas. Svarbiausia – tai 
neskatintų spręsti ieškinių dėl žalos atlyginimo neteisminio susitarimo būdu. Be to, būtų 
sutrikdytas teisinių išlaidų draudimo rinkos veikimas. Vertinant apskritai, įdiegus privalomojo 
teisinių išlaidų draudimo sistemą neigiami padariniai būtų didesni nei galima nauda. 

Būtini tolesni veiksmai siekiant informuoti visuomenę apie teisinės apsaugos draudimą, ypač 
naujosiose valstybėse narėse. Vartotojai turėtų būti informuojami apie šios draudiminės 
apsaugos turėjimo pranašumus. Įgyvendinant gerąją kitų valstybių narių patirtį svarbiausias 
vaidmuo tenka nacionalinėms reguliavimo institucijoms. 

Siekiant tinkamai vystyti nacionalines rinkas svarbu, kad nacionalinės valdžios institucijos, 
privačioji draudimo pramonė ir vartotojų organizacijos vykdytų visuomenės informavimo 
kampanijas. Tarpininkai turėtų būti įpareigoti pranešti vartotojams apie galimus pavojus ir 
teisinių išlaidų draudimo poreikį. Be to, valstybės narės, kurios nėra sukūrusios ieškiniams 
spręsti skirtų alternatyvių ginčų sprendimo sistemų, turėtų būti raginamos įdiegti kitų 
valstybių narių gerosios patirties pavyzdžius.
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