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ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

19.12.1972

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА
от 19 декември 1972 година
за изменение на Директива 72/166/ЕИО на Съвета от 24 април 1972 г. относно сближаването на
законодателствата на държавите-членки относно застраховката „Гражданска отговорност“ при
използването на моторни превозни средства и за прилагане на задължението за сключване на такава
застраховка
(72/430/ЕИО)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за присъединяване на новите държавичленки към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия (1), подписан в Брюксел на
22 януари 1972 г. и по-специално член 153 от Акта, приложен
към него,
като взе предвид предложението на Комисията,
като има предвид, че в резултат на разширяването на Общността,
броят на националните бюра, взет предвид в Директива
72/166/ЕИО на Съвета от 24 април 1972 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни
превозни средства и за прилагане на задължението за сключване
на такава застраховка (2), се увеличава от шест на девет и, че в
резултат на това тази директива се нуждае от промяна,
ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Директива 72/166/ЕИО на Съвета се изменя както следва: в член 2,
параграф 2 текстът на първото тире се заменя със следния текст:

(1) ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 1.
(2) ОВ L 103, 2.5.1972 г., стр. 1.

„след като е сключен договор между деветте национални
застрахователни бюра, при условията на които всяко национално
бюро, в съответствие с разпоредбите на неговото национално
законодателство относно задължителното застраховане, гарантира
уреждането на искове по отношение на злополуки, настъпили на
неговата територия, и причинени от превозни средства, които
обичайно домуват на територията на друга държава-членка,
независимо дали те са застраховани или не;“.
Член 2
Настоящата директива влиза в сила при присъединяването на
новите държави-членки към Европейските общности.
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 1972 година.
За Съвета
Председател
T. WESTERTERP

