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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o určitých otázkach týkajúcich sa poistenia motorových vozidiel
(2007/2258(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na záverečnú správu Komisie o určitých otázkach týkajúcich sa poistenia 
motorových vozidiel (KOM(2007)0207) (ďalej len „správa Komisie“),

– so zreteľom na smernicu 2000/26/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. mája 2000 
o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti 
za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o zmene a doplnení smerníc Rady 
73/239/EHS a 88/357/EHS (Štvrtá smernica o poistení motorových vozidiel)1,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko 
Výboru pre právne veci (A6-0000/2008),

A. keďže umožnenie voľného pohybu osôb v Európe, najmä v súvislosti s dvomi 
poslednými kolami rozširovania a zodpovedajúcim rozšírením schengenskej skupiny, 
vyústilo do rýchleho nárastu počtu osôb a vozidiel cestujúcich cez hranice členských 
štátov za obchodom aj súkromne,

B. keďže priorita ochrany obetí nehôd vyžaduje jasné, presné a účinné právne predpisy na 
úrovni EÚ týkajúce sa poistenia motorových vozidiel, 

C. keďže vo Štvrtej smernici o poistení motorových vozidiel sa Komisia vyzýva, aby 
Európskemu parlamentu a Rade podala správu o uplatňovaní a účinnosti vnútroštátnych 
sankcií zavádzaných v súvislosti s postupom zodpovedajúceho plnenia/odôvodnenej 
odpovede, ako aj v súvislosti s ich rovnocennosťou, a aby v prípade potreby predložila 
návrhy, 

D. keďže v správe Komisie sa skúmajú ustanovenia o vnútroštátnych sankciách, účinnosť 
mechanizmu likvidačných zástupcov a súčasný stav dostupnosti dobrovoľného poistenia 
právnej ochrany, ktoré môže byť dodatočne uzavreté ktoroukoľvek potenciálnou obeťou 
dopravnej nehody,

E. keďže v článku 4 ods. 6 Štvrtej smernice o poistení motorových vozidiel sa upravuje 
postup zodpovedajúceho plnenia, pretože obete dopravných nehôd v zahraničí majú 
právo požadovať náhradu škody u likvidačných zástupcov poisťovne vymenovaných 
v krajine bydliska obete, 

                                               
1 Ú. v. ES L 181, 20.7.2000, s. 65.
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F. keďže obeť musí dostať odôvodnenú odpoveď od poisťovne do troch mesiacov, inak mu 
budú uložené sankcie,

G. keďže je stále potrebné objasniť fungovanie tohto ustanovenia,

H. keďže Komisia musí pri realizácii politík EÚ plne zohľadniť rozšírenie, najmä pomerne 
vysoké náklady na poistenie motorových vozidiel v nových členských štátoch, 

I. keďže v členských štátoch sa uplatňujú rôzne vnútroštátne sankcie týkajúce sa postupu 
zodpovedajúceho plnenia/odôvodnenej odpovede, 

J. keďže počas konzultácií s vnútroštátnymi orgánmi, a to aj v nových členských štátoch, sa 
potvrdilo, že platné právne predpisy o sankciách sú dostačujúce a že sa účinne 
vykonávajú v celej EÚ,

K. keďže systém likvidačných zástupcov je relatívne známy vo väčšine členských štátov,

L. keďže poistenie právnej ochrany na náklady spojené s uplatnením práva, ktoré vynaložila 
obeť dopravnej nehody, je dostupné vo väčšine členských štátov; keďže viac než 90 % 
prípadov sa vyrieši mimosúdne a náklady spojené s uplatnením práva sa v mnohých 
členských štátoch uhrádzajú; keďže okrem toho poisťovne už dlhé roky poskytujú 
poistenie právnej ochrany týkajúcej sa všetkých druhov cezhraničných prípadov a zriadili 
vlastné oddelenia na vybavovanie zahraničných poistných udalostí a na uľahčenie ich 
rýchlej likvidácie,

M. keďže otázka, či sa takéto primerané náklady na právne zastúpenie majú hradiť 
z povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel vo všetkých členských štátoch, je 
stále otvorená,

N. keďže poistné trhy v nových členských štátoch sa neustále rozvíjajú; keďže je však 
poistenie právnej ochrany v mnohých z nich pomerne novým produktom, ktorý treba 
propagovať, pretože informovanosť verejnosti o poistení právnej ochrany je stále nízka,

O. keďže povinným krytím nákladov na právne zastúpenie sa zvýši dôvera spotrebiteľov 
v povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, najmä v prípadoch získania právneho 
odškodnenia, pretože spotrebitelia v mnohých nových členských štátoch si uvedomujú 
vysoké právne poplatky, ktoré by sa mohli uhrádzať z povinného poistenia, 

P. keďže zavedením povinného poistenia právnej ochrany pribudne dodatočná a zložitejšia 
práca v oblasti súdnictva a pravdepodobne sa budú vyskytovať omeškania pri riešení 
sporov a vysoký podiel neopodstatnených nárokov, 

Q. keďže povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a poistenie právnej ochrany majú 
rozdielne ciele a slúžia rôznym účelom, konkrétne povinné zmluvné poistenie 
motorových vozidiel poskytuje spotrebiteľovi možnosť uhradiť náklady vyplývajúce 
z akýchkoľvek nárokov, ktoré sa voči nemu uplatňujú po dopravnej nehode, a poistenie 
právnej ochrany pokrýva súdne výdavky vyplývajúce z uplatňovania nároku voči tretej 
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strane po dopravnej nehode,

R. keďže verejné kampane vnútroštátnych orgánov, poisťovní a spotrebiteľských organizácií 
sú dôležité pre primeraný rozvoj vnútroštátnych trhov,

1. víta správu Komisie a zdôrazňuje dôležitosť zapojenia všetkých zúčastnených strán, 
najmä spotrebiteľov, do procesu konzultácií pri príprave politiky EÚ v tejto oblasti;

2. vyzýva preto na systematické zapájanie spotrebiteľských organizácií zastupujúcich najmä 
obete do procesu hodnotenia účinnosti systémov zavedených v členských štátoch; 

3. víta toto hodnotenie ex post legislatívnych opatrení s cieľom zabezpečiť správne 
fungovanie pravidiel a odhaliť ich akékoľvek nepredvídané nesprávne uplatňovanie;

4. zdôrazňuje dôležitosť zvyšovania dôvery spotrebiteľov v politiky týkajúce sa poistenia 
motorových vozidiel v prípade cezhraničného cestovania v rámci EÚ, najmä pre 
motoristov zo starších členských štátov cestujúcich do nových členských štátov a opačne;

5. domnieva sa, že podporou existujúcich právnych a trhovo riadených riešení, ktoré chránia 
spotrebiteľa, sa posilňuje dôvera spotrebiteľov v poistenie motorových vozidiel;

6. zastáva názor, že členské štáty sú takisto zodpovedné za zlepšovanie svojich 
vnútroštátnych systémov poistenia v súvislosti s novými právnymi predpismi EÚ 
týkajúcimi sa postupu zodpovedajúceho plnenia/odôvodnenej odpovede a nákladov 
spojených s uplatnením práva, ktoré nesú obete; 

7. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v dôslednom monitorovaní účinného fungovania 
trhových mechanizmov a pravidelne podávala správy Parlamentu o tejto veci; 

8. zdôrazňuje, že pracovné vzťahy medzi Komisiou, vnútroštátnymi orgánmi, poisťovňami 
a spotrebiteľmi sa musia posilniť s cieľom zabezpečiť neustále poskytovanie presných 
údajov o zavádzaní systémov;

9. domnieva sa, že v súlade so všeobecne zavedeným prístupom EÚ k sankciám by sa mala 
dodržať zásada subsidiarity a že nie je potrebné harmonizovať vnútroštátne právne 
predpisy o sankciách,

10. domnieva sa, že vnútroštátne regulačné orgány môžu na vnútroštátnych trhoch lepšie 
zaručiť maximálnu úroveň ochrany spotrebiteľa;

11. odporúča preto s odvolaním sa na postup zodpovedajúceho plnenia/odôvodnenej 
odpovede ponechať uloženie sankcií a rozhodovanie o tom, ktoré sú vhodné, v právomoci 
jednotlivých členských štátov;

12. znovu pripomína význam zvyšovania dôvery občanov vo fungovanie systému 
likvidačných zástupcov, a to jeho podporovaním prostredníctvom verejných kampaní 
a ďalšími vhodnými opatreniami; 
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13. vyzýva členské štáty, aby zvyšovali dôveru spotrebiteľov podporovaním vhodných 
opatrení na zvyšovanie informovanosti a využívaním vnútroštátnych informačných 
poisťovacích centier; 

14. ďalej vyzýva členské štáty, aby od poisťovní ako súčasť informačného balíka pred 
uzavretím zmluvy vyžadovali poskytovanie komplexných informácií spotrebiteľom 
o fungovaní systému likvidačných zástupcov a o jeho využití a výhodách pre poistenú 
osobu;

15. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokračovala v monitorovaní fungovania systému 
a v prípade potreby koordinovala a pomáhala, ak vnútroštátne orgány požiadajú o pomoc; 

16. domnieva sa okrem toho, že v súvislosti s povinným zmluvným poistením motorových 
vozidiel povinné krytie nákladov na právne zastúpenie bude odrádzať od mimosúdneho 
vyrovnania, čím sa potenciálne zvýši počet súdnych konaní a neodôvodnene sa zvýši 
pracovná záťaž v oblasti súdnictva, a tým sa riskuje destabilizácia fungovania 
existujúceho a vyvíjajúceho sa trhu s dobrovoľným poistením právnej ochrany; 

17. domnieva sa teda, že negatívny vplyv zavedenia systému povinného krytia nákladov na 
právne zastúpenie v súvislosti s povinným zmluvným poistením motorových vozidiel 
preváži nad potenciálnymi výhodami;

18. naliehavo vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi prijala ďalšie kroky 
potrebné na zvýšenie informovanosti o poistení právnej ochrany, najmä v nových 
členských štátoch, so zameraním na informovanie spotrebiteľov o výhodách ponúknutia 
a uzatvorenia tohto typu poistenia;

19. domnieva sa v tejto súvislosti, že vnútroštátne regulačné orgány majú nezastupiteľnú 
úlohu pri uplatňovaní osvedčených postupov z iných členských štátov;

20. vyzýva preto Komisiu, aby posilnila ochranu spotrebiteľov, a to najmä naliehavým 
vyzývaním členských štátov, aby podporili svoje vnútroštátne regulačné orgány 
a poisťovacie spoločnosti pri zvyšovaní informovanosti o dostupnosti dobrovoľného 
poistenia právnej ochrany;

21. domnieva sa, že informácie poskytnuté pred uzavretím poistných zmlúv pre motorové 
vozidlá by mali zahŕňať informácie o možnosti poistenia právnej ochrany 
a že spotrebitelia, ktorí sa nechcú dať takto poistiť, by mali mať možnosť vyhlásiť, že 
o takejto možnosti vedia, ale že toto odporúčané poistenie odmietajú;

22. vyzýva členské štáty, aby naliehali na vnútroštátne regulačné orgány 
a sprostredkovateľov, aby informovali svojich spotrebiteľov o možných rizikách 
a doplnkovom dobrovoľnom poistení, ktoré by spotrebiteľom prinieslo výhody, napríklad 
poistenie právnej ochrany, zabezpečenia pomoci a poistenie proti krádeži;

23. vyzýva členské štáty, ktoré ešte nezaviedli systémy alternatívneho riešenia sporov na 
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likvidáciu poistnej udalosti, aby takéto systémy zaviedli na základe osvedčených 
postupov iných členských štátov;

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V dôsledku umožnenia voľného pohybu osôb v Európskej únii sa zvyšuje objem 
cezhraničného cestovania automobilovou dopravou. Zvyšuje sa tým potreba jasných, 
presných a funkčných právnych predpisov na úrovni EÚ týkajúcich sa poistenia motorových 
vozidiel. Ochrana obetí nehôd bola vždy na prvom mieste a vyžaduje vyriešenie viacerých 
problémov. 

V správe Komisie z júna 2007 (KOM(2007)0207) o určitých otázkach týkajúcich sa poistenia 
motorových vozidiel sa skúma niekoľko dôležitých otázok, najmä vykonávanie Štvrtej 
smernice o poistení motorových vozidiel v oblasti ustanovení o vnútroštátnych sankciách 
a účinnosti týchto ustanovení, účinnosť mechanizmu likvidačných zástupcov a súčasný stav 
dostupnosti dobrovoľného poistenia právnej ochrany, ktoré môže byť dodatočne uzavreté 
ktoroukoľvek potenciálnou obeťou dopravnej nehody.

Správa Komisie sa zaoberá najmä jedným konkrétnym ustanovením Štvrtej smernice 
o poistení motorových vozidiel. Týmto ustanovením sa upravuje postup zodpovedajúceho 
plnenia. Na základe štvrtej smernice majú obete dopravných nehôd v zahraničí (alebo 
cezhraničných dopravných nehôd) právo požadovať náhradu škody u likvidačných zástupcov 
poisťovne vymenovaných v krajine bydliska obete. Obeť musí dostať odpoveď od poisťovne 
do troch mesiacov, inak mu budú uložené sankcie. Druhá časť správy Komisie sa zaoberá 
otázkou nákladov spojených s uplatnením práva, ktoré nesú obete, a otázkou, či by ich nemala 
pokrývať poisťovňa osoby, ktorá nehodu zavinila.

Vnútroštátne právne predpisy členských štátov a účinnosť ich vykonávania v rámci trhových 
mechanizmov Komisia ešte stále skúma. Sankcie sa uložia, ak sa nedodržala lehota troch 
mesiacov na odôvodnenú odpoveď/zodpovedajúce plnenie. Komisia zaslala členským štátom 
dotazník a jej odborníci stále pracujú na zhrnutí výsledkov a aktualizácii tabuľky všetkých 
sankcií. 

Počas konzultácií s vnútroštátnymi orgánmi, a to aj v nových členských štátoch, sa potvrdilo, 
že platné právne predpisy o sankciách sú dostačujúce a že sa účinne vykonávajú v celej EÚ. 
V tejto správe sa navrhuje, aby Európska komisia aj naďalej monitorovala situáciu, 
koordinovala a pomáhala, ak vnútroštátne orgány požiadajú o pomoc, najmä vzhľadom na 
prudké zvýšenie počtu Európanov cestujúcich do iných členských štátov EÚ po rozšírení EÚ 
a schengenského priestoru.

Ďalej sa v tejto správe navrhuje, aby sa uloženie sankcií a rozhodovanie o tom, ktoré sú 
vhodné, ponechalo v právomoci jednotlivých členských štátov v súlade so zásadou 
subsidiarity a že nie je potrebné harmonizovať vnútroštátne právne predpisy o sankciách. 
V členských štátoch sa vytvorili vskutku rozdielne systémy a vnútroštátne regulačné orgány 
môžu na vnútroštátnych trhoch lepšie zaručiť čo najvyššiu úroveň ochrany spotrebiteľa. 

Systém likvidačných zástupcov je známy vo všetkých členských štátoch. Podľa článku 5 
Štvrtej smernice o poistení motorových vozidiel musia všetky členské štáty zriadiť 
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informačné centrum. Povinnosťou informačného centra bude informovať všetky obete 
cezhraničných dopravných nehôd (vodičov, pasažierov a chodcov) o tom, ako môžu 
uplatňovať svoj nárok voči účastníkovi nehody zo zahraničia. Nájdu poisťovňu účastníka 
nehody zo zahraničia a v prípade potreby jeho príslušného likvidačného zástupcu podľa 
poznávacej značky. Všetky informačné centrá sú všeobecne dostupné cez telefón alebo e-
mailom, ale mnohé z nich majú aj vlastné internetové stránky na informovanie spotrebiteľov. 
Príslušné informácie sa neustále aktualizujú. Ak poistená osoba zavolá do svojej poisťovne 
v prípade cezhraničnej nehody, poisťovňa jej často poskytne kontaktné údaje na príslušné 
informačné centrum. 

Dôvera spotrebiteľov sa zvýši, ak členské štáty nájdu vhodné opatrenia na poskytovanie 
kontaktných údajov o vnútroštátnych informačných centrách spotrebiteľom v prípade, ak 
spotrebitelia potrebujú ďalšie informácie. Ako súčasť informačného balíka pred uzavretím 
zmluvy by mali byť spotrebiteľom okrem toho poskytnuté komplexné informácie o fungovaní 
systému likvidačných zástupcov a o jeho využití a výhodách pre poistenú osobu.

Poistenie právnej ochrany je dostupné vo väčšine členských štátov (okrem Malty a Cypru). 
Z číselných údajov vyplýva, že viac než 90 % všetkých prípadov bolo zlikvidovaných 
mimosúdnou cestou, a náklady spojené s uplatnením práva sa uhrádzajú v mnohých členských 
štátoch. V nových členských štátoch vznikajú trhy a neustále sa rozvíjajú. V mnohých z nich 
je však poistenie právnej ochrany pomerne novým produktom, ktorý treba propagovať. 
V nových členských štátoch je informovanosť verejnosti o poistení právnej ochrany stále 
nízka, preto je potrebné ju zvyšovať.

Najdôležitejšou otázkou v tomto prípade je, či zaviesť povinné poistenie právnej ochrany 
v celej EÚ alebo zachovať dobrovoľné poistenie právnej ochrany ako spoľahlivé a účinné 
riešenie. Prvá možnosť má niekoľko výhod, najmä pre spotrebiteľov v nových členských 
štátoch. Prostredníctvom nej by sa mala prehĺbiť dôvera spotrebiteľov, najmä ak požadujú 
právnu nápravu, keďže mnohí spotrebitelia z nových členských štátov si uvedomujú vysoké 
poplatky za právne služby. Toto by však zaťažilo súdy dodatočnou a zložitejšou prácou, 
dochádzalo by k omeškaniam pri riešení sporov, k možnému vysokému podielu 
neopodstatnených nárokov, k zvyšovaniu poistného, najmä v krajinách, kde poisťovne 
v súčasnosti ponúkajú lacnejšie poistné krytie, ktoré v sebe nezahŕňa žiadne poistenie právnej 
ochrany. Ešte dôležitejšie je, že by to narúšalo snahy o riešenie poistných udalostí 
mimosúdnou cestou. Okrem toho by sa destabilizoval fungujúci trh s dobrovoľným poistením 
právnej ochrany. Celkovo sa dá povedať, že negatívne účinky zavedenia systému povinného 
poistenia právnej ochrany by boli väčšie ako jeho prípadný prínos. 

Treba podniknúť ďalšie kroky na zvýšenie informovanosti občanov o poistení právnej 
ochrany, a to najmä v nových členských štátoch. Spotrebitelia by mali byť informovaní 
o výhodách, ktoré im ponúka toto poistenie. Vnútroštátne regulačné orgány majú 
nezastupiteľnú úlohu pri realizácii osvedčených postupov z iných členských štátov. 

Verejné kampane vnútroštátnych orgánov, súkromných poisťovní a spotrebiteľských 
organizácií sú dôležité pre primeraný rozvoj vnútroštátnych trhov. Sprostredkovatelia by mali 
byť povinní informovať zákazníka o možných rizikách a potrebe poistenia právnej ochrany. 
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Okrem tohto je potrebné podporiť členské štáty, ktoré ešte nezaviedli systémy alternatívneho 
riešenia sporov na likvidáciu poistnej udalosti, aby zavádzali modely osvedčených postupov 
z iných členských štátov.
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