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Osiguranje motornih vozila ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 21. listopada 2021. o Prijedlogu 
direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/103/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne 
odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve 
odgovornosti (COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 2018/0168(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2018)0336),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-
0211/2018),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 19. rujna 
2018. 1,

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s 
člankom 74. stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 
28. lipnja 2021. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 
294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i mišljenje 
Odbora za pravna pitanja (A8-0035/2019),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;2

1 SL C 440, 6.12.2018., str. 85.
2 Ovo stajalište zamjenjuje amandmane usvojene na sjednici 13. veljače 2019. (SL C 449, 

23.12.2020., str. 586.).



2. prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

3. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima. 



P9_TC1-COD(2018)0168

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 21. listopada 2021. radi 
donošenja Direktive (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 
2009/103/EZ u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu 
upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti
(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 
konačnom zakonodavnom aktu, Direktivi (EU) 2021/2118.)



PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Komisije o Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/103/EZ

Komisija je i dalje predana očuvanju visokog stupnja zaštite žrtava u kontekstu Direktive o 

osiguranju motornih vozila. Naš je cilj osigurati da žrtve, među ostalim u prekograničnim 

situacijama, naknadu prime što je brže moguće i da ne podliježu nerazmjernim postupovnim 

zahtjevima koji bi im mogli otežati pristup toj naknadi. Učinkovitost naknade u velikoj mjeri 

ovisi o tome je li isplaćena pravodobno. U tom pogledu primamo na znanje zabrinutost koju 

je Europski parlament u više navrata izrazio u pogledu razlika među državama članicama u 

vezi s rokovima zastare, tj. relevantnim vremenskim razdobljem tijekom kojeg oštećena 

strana može podnijeti zahtjev. Komisija će pažljivo razmotriti to pitanje i ispitati moguće 

pravne lijekove kako bi dodatno ojačala zaštitu žrtava ako dokazi pokažu da je djelovanje na 

razini Unije opravdano.


