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Pojištění motorových vozidel ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. října 2021 k návrhu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti 
z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové 
odpovědnosti pojištění (COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0336),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0211/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 
20181,

– s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 
jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 28. června 2021 
zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování 
Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko 
Výboru pro právní záležitosti (A8-0035/2019),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení2;

2. bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

1 Úř. věst. C 440, 6.12.2018, s. 85.
2 Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 13. února 2019 (Úř. věst. C 

449, 23.12.2020, s. 586).



3. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.



P9_TC1-COD(2018)0168

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 21. října 2021 k přijetí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterou se mění směrnice 
2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a 
kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 
odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2021/2118.)



PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise ke směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění 

směrnice 2009/103/ES

Komise je i nadále odhodlána hájit vysoký stupeň ochrany poškozených v souvislosti 

se směrnicí o pojištění motorových vozidel. Naším cílem je zajistit, aby i v přeshraničních 

situacích byli poškození odškodňováni co nejrychleji a nevztahovaly se na ně nepřiměřené 

procesní požadavky, které by mohly jejich přístupu k odškodnění bránit. Účinnost 

odškodněné do značné míry závisí na tom, zda je poskytnuto včas. V této souvislosti bereme 

na vědomí obavy, které opakovaně vyjádřil Evropský parlament s ohledem na rozdíly mezi 

členskými státy, pokud jde o promlčecí lhůty, tj. příslušná časová období, během nichž může 

poškozená strana uplatnit nárok na odškodnění. Komise tuto otázku pečlivě zváží a 

prozkoumá možná řešení s cílem dále posílit ochranu poškozených, pokud důkazy prokáží, že 

jsou potřebná opatření na úrovni Unie.


