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Pregled glavnih novosti
Direktive o spremembah Direktive 2009/103/ES
o zavarovanju avtomobilske odgovornosti
POROČILO REŠEVALNE AKCIJE ŽLED 2014
Avtor: poveljnik Tomaž Kavčič
--Tjaša KORBAR
Slovensko zavarovalno združenje

Glavne spremembe aktualne direktive
-

-

pojem vozilo
pojem uporaba vozila
področje uporabe direktive
povečanje pristojnosti držav članic pri preverjanju
zavarovanja AO z namenom boja proti nezavarovanim
vozilom
povišanje najnižjih zavarovalnih vsot zavarovanja AO
zagotovitev varstva oškodovancev v primeru nesolventnosti
AO zavarovalnice
uvedba standardiziranega potrdila o škodnem dogajanju
možnost vzpostavitve neodvisnih orodij za primerjavo cen
zavarovanja AO v državah članicah

• 24. 5. 2018: EK je objavila predlog
direktive o spremembi direktive
2009/103/ES o zavarovanju AO
• konec junija 2021: dosežen
kompromis o predlogu direktive v
trialogu EK-EP-Svet EU
• predvidoma december 2021:
objava Direktive 2021/?/ES o
spremembi direktive 2009/103/ES
o zavarovanju v Uradnem listu EU
• nato 2-letni rok za prenos
direktive v nacionalni pravni red
DČ (v SLO: ZOZP)
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Pojem »vozilo«, »uporaba vozila« in področje uporabe
direktive
Vozilo pomeni:
a) vsako motorno vozilo, ki je namenjeno za potovanje po kopnem in ga
poganja zgolj mehanska moč, vendar ne vozi po tirih:
(i) katerega največja konstrukcijsko določena hitrost je nad 25 km/h ali
(ii) katerega največja neto teža je nad 25 kg, največja konstrukcijsko
določena hitrost pa nad 14 km/h;
b) vsako priklopno vozilo, ki se uporablja skupaj z vozilom iz točke (a),
ne glede na to, ali je priklopljeno ali odklopljeno.
Izrecno je navedeno tudi, da invalidski vozički niso vozila po tej direktivi.

V veljavni ureditvi
ZOZP je
predpisana obveznost sklenitve
zavarovanja AO le za vozila
(motorna in priklopna), za katera
je
predpisano
prometno
dovoljenje oziroma jih je
potrebno registrirati.
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Pojem »vozilo«, »uporaba vozila« in področje uporabe
direktive

Sodišče Evropske unije
je že pojasnilo pojem

uporabe
Uporaba vozila: pomeni vsako uporabo vozila, ki je skladna s funkcijo vozila sodni
kot prevoznega sredstva v času nesreče (ne pa kot industrijskega ali kmetijskega
vira energije), ne glede na značilnosti vozila in ne glede na zemljišče, na katerem

se vozilo uporablja, in ne glede na to, ali vozilo miruje ali se premika.

Posebnost glede uporabe vozila na športnih prireditvah:
DČ lahko izključijo iz kritja zavarovanja AO, vendar morajo urediti alternativno
zavarovanje odgovornosti

vozila v
praksi

predvsem s sodbami v
zadevah:
C-162/13 Vnuk
C-514/16 Rodrigues de
Andrade
C-334/16 Torreiro

DČ lahko tudi odstopajo od obveznosti zavarovanja AO pri uporabi vozila
na posebnih površinah (npr. letališča), na katerih je prepovedan dostop
nepooblaščenim osebam, ter za vozila, ki jih je prepovedano uporabljati
na javnih cestah, vendar je v primeru odstopanja potrebno zagotoviti
varstvo oškodovancev prek škodnega sklada
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Preverjanje obveznega zavarovanja avtomobilske
odgovornosti
- povečujejo se pristojnosti držav članic za boj proti
nezavarovanim vozilom z uporabo novih tehnologij
npr. sistemi za avtomatsko prepoznavo registrskih tablic, ki
omogočajo kontrolo zavarovanja AO brez ustavljanja vozil.

- CILJ: reševanje težav v EU, povezanih z uporabo
nezavarovanih vozil v prometu
- DČ lahko izvajajo kontrolo zavarovanja, če je kontrola
nediskriminatorna, nujna in sorazmerna in je del
splošnega sistema kontrol, ki ni namenjeno le preverjanju
zavarovanja, ali je del sistema kontrol, pri katerem
ustavljanje vozil ni potrebno (prost pretok vozil!)
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Povišanje najnižjih zavarovalnih vsot zavarovanja
avtomobilske odgovornosti
za posamezni škodni dogodek, ne glede na število oškodovancev

▪ škoda zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja

6.070.000 EUR
(opcija tudi: 1.220.000 EUR za posameznega oškodovanca)

▪ škoda zaradi uničenja ali poškodovanja stvari

1.220.000 EUR

s sedanjih 5.240.000 // 1.050.000 EUR
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Zagotovitev varstva oškodovancev v primeru nesolventnosti
AO zavarovalnice
- rok 18-mesecev od uveljavitve sprememb direktive: razširitev
obveznosti škodnih skladov (nesreča v državi stalnega prebivališča
oškodovanca) in odškodninskih uradov (nesreče v drugi državi članici)
ALI obveznost DČ, da ustanovi nov organ
- sklenitev sporazuma med ŠS in OU pred iztekom roka za prenos
direktive v nacionalni pravni red (Svet birojev, sicer delegirani akt EK):
▪ ureditev pravic in obveznosti ter postopkov povračil v čezmejnih
nesrečah ter
▪ v primeru, ko je zavarovalnica, odgovorna za odškodnino,
delovala v drugi državi članici neposredno (FOS) oziroma prek
podružnice (FOE),
- končno finančno odgovornost nosi zavarovalni sektor države članice, v
kateri ima sedež zavarovalnica (skladno s sistemom zavarovalnega nadzora).

Slovensko zavarovalno
združenje po ZZavar-1 in
ZOZP že opravlja različne
funkcije na področju
zavarovanja AO – je biro
zelene karte, škodni
sklad, odškodninski urad,
informacijski center in bo
tako
prevzel
tudi
obveznosti iz direktive v
primeru nesolventnosti
AO zavarovalnice.
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Možnost vzpostavitve neodvisnih orodij za
primerjavo cen zavarovanja AO v državah
članicah
Države članice se lahko odločijo za
certificiranje
orodij,
ki
potrošnikom
brezplačno omogočajo primerjavo cen,
cenikov in kritij zavarovanja AO med
različnimi ponudniki.
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Katere vsebine še ureja direktiva?
pa so v Sloveniji že ustrezno urejene v ZOZP

- varstvo oškodovancev v nesrečah s
sestavljenim vozilom: vlečno vozilo s
priklopnim vozilom/prikolico
- DČ morajo zagotoviti ustrezne ukrepe, ki
olajšajo pravočasno pridobivanje
osnovnih podatkov, potrebnih za rešitev
odškodninskih zahtevkov – npr. policijski
zapisniki o prometnih nesrečah
- odposlana vozila iz ene DČ v drugo (an.
dispatched vehicles)
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okrogla miza
SPREMEMBE DIREKTIVE O ZAVAROVANJU AO
IN NJEN PRENOS V ZAKON O OBVEZNIH
ZAVAROVANJIH V PROMETU
Maja Svetličič, Ministrstvo za finance
mag. Ivan Kapun, Ministrstvo za notranje zadeve
Janez Janoš, Zavarovalnica Triglav, d. d.
mag. Peter Mrđen, Zavarovalnica Sava, d. d.
Tjaša Korbar, Slovensko zavarovalno združenje
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