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Застраховка при използването на моторни превозни средства ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 октомври 2021 г. 
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при 
използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за 
сключване на такава застраховка (COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 
2018/0168(COD))
(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 
(COM(2018)0336),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C8-0211/2018),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 19 септември 2018 г.1,

– като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия 
съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 
28 юни 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на 
позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността, 

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становището на комисията по правни въпроси (A8-0035/2019),

1 ОВ C 440, 6.12.2018 г., стр. 85.



1. приема изложената по-долу позиция на първо четене1;

2. приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата 
резолюция;

3. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 
това предложение;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

1 Тази позиция заменя измененията, приети на 13 февруари 2019 г. (ОВ C 449, 
23.12.2020 г., стр. 586).



P9_TC1-COD(2018)0168

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 21 октомври 
2021 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2021/... на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/103/ЕО относно 
застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни 
средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията 
на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 
2021/2118.)



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно директивата на Европейския парламент и на Съвета 

за изменение на Директива 2009/103/ЕО

Комисията остава ангажирана със защитата на висока степен на закрила на жертвите в 

контекста на Директивата за автомобилното застраховане. Нашата цел е да 

гарантираме, че жертвите, включително в трансгранични ситуации, получават 

възможно най-бързо обезщетение и не подлежат на непропорционални процедурни 

изисквания, които биха могли да възпрепятстват достъпа им до обезщетение. 

Ефективността на обезщетението зависи до голяма степен от това дали то се извършва 

своевременно. Във връзка с това отбелязваме загрижеността, изразена многократно от 

Европейския парламент, що се отнася до различията между държавите членки по 

отношение на давностните срокове, т.е. съответния срок, през който увреденото лице 

може да предяви иск. Комисията ще разгледа внимателно този въпрос и ще проучи 

възможните средства за правна защита с цел по-нататъшно засилване на защитата на 

жертвите, ако доказателствата сочат, че е оправдано действие на равнището на Съюза.


