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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES

DIREKTĪVA 2004/....../EK

(...... gada ...... ..............),

kas groza Padomes Direktīvas 72/166/EEK, 84/5/EEK, 88/357/EEK un 90/232/EEK

un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/26/EK

par transportlīdzekļu lieto�anas civiltiesiskās

atbildības apdro�inā�anu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibinā�anas līgumu, jo īpa�i tā 47. panta 2. punkta pirmo un tre�o

teikumu, 55. pantu un 95. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priek�likumu1,

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu2,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto kārtību3,

                                                
1  OV C 227 E, 24.09.2002., 387. lpp.
2  OV C 95, 23.04.2003., 45. lpp.
3 3 Eiropas Parlamenta 2003. gada 22. oktobra atzinums (�Oficiālajā Vēstnesī� vēl nav

publicēts) un Padomes .... gada ... ............ kopējā nostāja (�Oficiālajā Vēstnesī� vēl nav
publicēta) un Eiropas Parlamenta .... gada .. .............. nostāja (�Oficiālajā Vēstnesī� vēl nav
publicēta).
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tā kā

1) transportlīdzekļu lieto�anas civiltiesiskās atbildības apdro�inā�ana (sauszemes transporta

apdro�inā�ana) Eiropas pilsoņiem ir īpa�i svarīga gan tad, ja viņi ir apdro�inājuma

ņēmēji, gan tad, ja viņi cie� negadījumā. �ī apdro�inā�ana ir ļoti būtiska arī

apdro�inā�anas uzņēmumiem, jo tā veido nozīmīgu daļu no nedzīvības apdro�inā�anas

uzņēmējdarbības Kopienā. Sauszemes transporta apdro�inā�ana ietekmē arī personu brīvu

pārvieto�anos un transportlīdzekļu brīvu kustību. Tādēļ galvenais mērķis Kopienas rīcībai

finan�u pakalpojumu jomā ir atbalstīt un nostiprināt vienotu sauszemes transporta

apdro�inā�anas tirgu;

2) ļoti nozīmīgi sasniegumi �ajā sakarā jau ir panākti ar Padomes 1972. gada 24. aprīļa

Direktīvu 72/166/EEK par dalībvalstu likumu tuvinā�anu attiecībā uz transportlīdzekļu

īpa�nieku civiltiesiskās atbildības apdro�inā�anu un �īs atbildības apdro�inā�anas

pienākuma ievie�anu1, ar Padomes 1983. gada 30. decembra Otro direktīvu 84/5/EEK par

dalībvalstu likumu tuvinā�anu attiecībā uz transportlīdzekļu īpa�nieku civiltiesiskās

atbildības apdro�inā�anu2, ar Padomes 1990. gada 14. maija Tre�o direktīvu 90/232/EEK

par dalībvalstu likumu tuvinā�anu attiecībā uz transportlīdzekļu īpa�nieku civiltiesiskās

atbildības obligāto apdro�inā�anu3 un ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada

16. maija Direktīvu 2000/26/EK par dalībvalstu likumu tuvinā�anu attiecībā uz

transportlīdzekļu lieto�anas civiltiesiskās atbildības apdro�inā�anu (Ceturtā direktīva par

mehānisko transportlīdzekļu apdro�inā�anu)4;

                                                
1 OV L 103, 02.05.1972., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu

84/5/EEK.
(OV L 8, 11.01.1984, 17. lpp.)

2 OV L 8, 11.01.1984., 17. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu
90/232/EEK.
(OV L 129, 19.05.1990, 33. lpp.)

3 OV L 129, 19.05.1990., 33. lpp.
4 OV L 181, 20.07.2000., 65. lpp.
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3) Kopienas mehānisko transportlīdzekļu apdro�inā�anas sistēma jāmodernizē un jāuzlabo.

�ī nepiecie�amība ir pierādīta apspriedēs ar �īs nozares uzņēmumiem, klientiem un

cietu�o organizācijām;

4) lai novērstu jebkādu iespējamu Direktīvas 72/166/EEK noteikumu nepareizu

interpretāciju un atvieglotu apdro�inā�anas seguma iegū�anu par tiem

transportlīdzekļiem, kam ir pagaidu numura zīmes, tās teritorijas definīcijai, kurā

transportlīdzeklis parasti atrodas, jāattiecas uz valsts teritoriju, kuras reģistrācijas numura

zīme ir transportlīdzeklim, neņemot vērā to, vai numura zīme ir pastāvīga vai pagaidu;

5) saskaņā ar Direktīvu 72/166/EEK uzskata, ka transportlīdzekļi ar viltotām vai

nelikumīgām numura zīmēm parasti atrodas tās dalībvalsts teritorijā, kura izsniegusi

oriģinālās numura zīmes. �is noteikums daudzos gadījumos nozīmē, ka dalībvalstu

apdro�inā�anas birojiem jātiek galā ar tādu negadījumu ekonomiskajām sekām, kam nav

nekādas saistības ar dalībvalsti, kurā attiecīgie biroji ir reģistrēti. Negrozot vispārējo

kritēriju, ka uz reģistrācijas numura zīmes jānorāda teritorija, kurā transportlīdzeklis

parasti atrodas, jāparedz īpa�s noteikums gadījumiem, ja negadījumu izraisa

transportlīdzeklis bez reģistrācijas numura zīmes vai ar tādu reģistrācijas numura zīmi,

kas neatbilst vai vairs neatbilst transportlīdzeklim. �ajā gadījumā, kā arī tādēļ, lai

nokārtotu atlīdzības prasījumu, teritorija, kurā transportlīdzeklis parasti atrodas, ir tā

teritorija, kurā noticis negadījums;
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6) lai atvieglotu Direktīvas 72/166/EEK termina �pārbaudes izlases kārtā� interpretāciju un

piemēro�anu, attiecīgais noteikums jāizskaidro. Sistemātisku pārbau�u aizliegums

attiecībā uz sauszemes transporta apdro�inā�anu attiecas uz transportlīdzekļiem, kas

parasti atrodas citas dalībvalsts teritorijā, kā arī uz transportlīdzekļiem, kas parasti atrodas

kādas tre�ās valsts teritorijā, bet iebrauc no kādas dalībvalsts teritorijas. Var atļaut tikai

nesistemātiskas pārbaudes, kas nav diskriminējo�as un ko veic kā daļu no pārbaudēm,

kuras nav domātas vienīgi apdro�inā�anas pārbaudī�anai;

7) Direktīvas 72/166/EEK 4. panta a) punkts ļauj dalībvalstij atkāpties no vispārējās

saistības izņemt obligāto apdro�inā�anu par transportlīdzekļiem, kas pieder atsevi�ķām

fiziskām vai sabiedriskām vai privātām juridiskām personām. Ja negadījumus izraisīju�i

�ādi transportlīdzekļi, dalībvalstij, atkāpjoties no saistības, jānorāda iestāde vai struktūra,

kas kompensēs zaudējumus cietu�ajiem, ja negadījumi notiku�i citā dalībvalstī. Iepriek�

minētais pants jāgroza, lai nodro�inātu, ka pilnu kompensāciju saņem ne tikai tie, kas

cietu�i negadījumā, kuru transportlīdzeklis izraisījis, atrodoties ārzemēs, bet arī tie, kas

cietu�i negadījumā tajā pa�ā dalībvalstī, kurā transportlīdzeklis parasti atrodas, gan tad, ja

cietu�ie ir attiecīgās valsts pastāvīgie iedzīvotāji, gan tad, ja nav. Turklāt dalībvalstīm

jānodro�ina, ka Komisijai publicē�anai nodod to personu sarakstu, kas ir atbrīvotas no

obligātās apdro�inā�anas, kā arī to iestā�u un struktūru sarakstu, kuras ir atbildīgas par

kompensāciju izmaksā�anu tiem, kas cietu�i attiecīgo transportlīdzekļu izraisītā

negadījumā;
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8) Direktīvas 72/166/EEK 4. panta b) punkts ļauj dalībvalstij atkāpties no vispārējās

saistības izņemt obligāto apdro�inā�anu par atsevi�ķu veidu transportlīdzekļiem vai

transportlīdzekļiem, kam ir īpa�a numura zīme. �ādā gadījumā pārējās dalībvalstis var

pieprasīt, lai, iebraucot �o valstu teritorijā, būtu derīga zaļā karte vai derīgs

robe�apdro�inā�anas līgums, lai nodro�inātu kompensāciju jebkurā �o transportlīdzekļu

izraisītā negadījumā cietu�ajiem �o valstu teritorijās. Tomēr ārzemēs izraisītos

negadījumos cietu�ajiem vairs nevar garantēt kompensāciju, jo pēc robe�kontroles

atcel�anas Kopienā nav iespējams nodro�ināt, ka transportlīdzekļiem, kas �ķērso robe�u,

ir iegādāta apdro�inā�ana. Turklāt jānodro�ina, ka pienācīgu kompensāciju cietu�ie saņem

ne tikai par tiem negadījumiem, ko izraisīju�i transportlīdzekļi, kuri atrodas ārzemēs, bet

arī par negadījumiem, kas notiku�i dalībvalstī, kurā transportlīdzeklis parasti atrodas.

Tādēļ dalībvalstīm jāievēro vienāda attieksme pret tajos negadījumos cietu�ajiem, ko

izraisīju�i �ie transportlīdzekļi, un tiem, kuri cietu�i neapdro�inātu transportlīdzekļu

izraisītos negadījumos. Saskaņā ar Direktīvu 84/5/EEK kompensācija tiem, kas cietu�i

neapdro�inātu transportlīdzekļu izraisītos negadījumos, tie�ām jāmaksā tās dalībvalsts

kompensētājiestādei, kurā negadījums noticis. Gadījumos, kad maksājums pienākas tajos

negadījumos cietu�ajiem, ko izraisīju�i transportlīdzekļi, uz kuriem attiecas izņēmums,

kompensētājiestādei jāiesniedz prasība tās dalībvalsts iestādē, kurā transportlīdzeklis

parasti atrodas. Piecus gadus no dienas, kad �ī direktīva stājas spēkā, Komisija

nepiecie�amības gadījumā iesniedz priek�likumus nolūkā �o direktīvu aizstāt vai atcelt,

ņemot vērā �ī izņēmuma īsteno�anu un piemēro�anu. Jāsvītro arī attiecīgais Direktīvas

2000/26/EK noteikums;
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9) lai noskaidrotu sauszemes transporta apdro�inā�anas direktīvu piemēro�anas jomu

saskaņā ar Līguma 299. pantu, Direktīvas 72/166/EEK 6. pantā un 7. panta 1. punktā

jāsvītro atsauce uz dalībvalsts teritoriju ārpus Eiropas;

10) dalībvalstu saistībām garantēt apdro�inā�anas segumu vismaz attiecībā uz atsevi�ķām

minimālajām summām ir liela nozīme cietu�o aizsardzības nodro�inā�anā. Direktīvā

84/5/EEK noteiktās minimālās summas ne tikai jākoriģē, ņemot vērā inflāciju, bet arī

reāli jāpalielina, lai uzlabotu cietu�o aizsardzību. Lai veicinātu �o minimālo summu

ievie�anu, no �ās direktīvas īsteno�anas dienas jānosaka piecu gadu pārejas laiks.

Dalībvalstīm divarpus gadu laikā no īsteno�anas dienas �īs summas jāpalielina vismaz par

pusi no attiecīgajiem līmeņiem;

11) lai nodro�inātu, ka seguma minimālā summa laika gaitā nesarūk, jāievie� regulāra

atkārtotas izskatī�anas klauzula, salīdzinājumam ņemot Eiropas Kopienu Statistikas

biroja publicēto Eiropas patēriņa cenu indeksu (EPCI), kā noteikts Padomes 1995. gada

23. oktobra Regulā (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem1.

Jānosaka procedūras noteikumi, kas reglamentē �ādu pārskatī�anu;

                                                
1 OV L 257, 27.10.1995., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un

Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).
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12) Direktīva 84/5/EEK, kas dalībvalstīm krāp�anas novēr�anas nolūkā ļauj ierobe�ot vai

nepieļaut kompensētājiestādes maksājumus, ja īpa�umam zaudējumi nodarīti ar

neidentificētu transportlīdzekli, da�os gadījumos var kavēt cietu�o likumīgās

kompensācijas. Iespēju ierobe�ot vai nepieļaut kompensāciju pamatojoties uz to, ka

transportlīdzeklis nav identificējams, nepiemēro, ja iestāde izmaksājusi kompensāciju par

ievērojamiem miesas bojājumiem tajā pa�ā negadījumā cietu�ajam, kurā nodarīti

zaudējumi īpa�umam. Dalībvalstis var nodro�ināt papildsummu līdz robe�ai, kas noteikta

minētajā direktīvā, par kaitējumu īpa�umam, par kuru cietu�ais var būt atbildīgs.

Apstākļiem attiecībā uz to, kādus miesas bojājumus uzskata par ievērojamiem, jābūt

noteiktiem tās dalībvalsts tiesību vai administratīvajos aktos, kurā negadījums notiek. �o

apstākļu noteik�anā dalībvalstij, cita starpā, jāņem vērā, vai traumu dēļ jāārstējas

slimnīcā;

13) pa�laik Direktīva 84/5/EEK dod iespēju dalībvalstīm līdz noteiktai robe�ai pieļaut

papildsummas, par kurām cietu�ais būtu atbildīgs tad, ja īpa�umam zaudējumus nodarītu

neapdro�ināti transportlīdzekļi. �ī iespēja netaisnīgi samazina cietu�o aizsardzību un rada

diskrimināciju attiecībā uz citos negadījumos cietu�ajiem. Tādēļ to vairs nevar pieļaut;

14) Padomes 1988. gada 22. jūnija Otrā direktīva 88/357/EEK par normatīvo un

administratīvo aktu koordinē�anu attiecībā uz tie�o apdro�inā�anu, izņemot dzīvības

apdro�inā�anu, un par noteikumiem pakalpojumu snieg�anas brīvības efektīvākai

izmanto�anai1 jāgroza, lai apdro�inā�anas uzņēmumu filiālēm ļautu kļūt par pārstāvēm

attiecībā uz sauszemes transporta apdro�inā�anu, kā tas jau notiek saistībā ar

apdro�inā�anas pakalpojumiem, kas nav sauszemes transporta apdro�inā�ana;

                                                
1 OV L 172, 04.07.1988., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu

2000/26/EK.
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15) spēkā eso�os tiesību aktos lielākais panākums ir visu attiecīgā transportlīdzekļa pasa�ieru

iekļau�ana apdro�inā�anas segumā. �is mērķis būtu apdraudēts, ja valstu tiesību akti vai

jebkur� apdro�inā�anas līguma punkts noteiktu, ka uz pasa�ieriem neattiecas

apdro�inā�anas segums, ja viņi zina vai viņiem būtu jāzina, ka negadījuma brīdī

transportlīdzekļa vadītājs ir alkohola vai citas apreibino�as vielas ietekmē. Pasa�ieris

parasti nespēj pienācīgi novērtēt vadītāja reibuma stāvokli. Mērķi atturēt cilvēkus no

autovadī�anas apreibino�u vielu ietekmē nevar sasniegt, samazinot to pasa�ieru

apdro�inā�anas segumu, kas ir cietu�i transportlīdzekļu izraisītos ceļu satiksmes

negadījumos. Segums par �iem pasa�ieriem sauszemes transporta obligātajā

apdro�inā�anā nenosaka iepriek� nekādas saistības, kas uz viņiem attiecas atbilstīgi

piemērojamajiem valstu tiesību aktiem, ne arī apdro�inā�anas prēmijas līmeni par

kaitējumu noteiktā negadījumā;

16) miesas bojājumi un īpa�umam nodarītie zaudējumi, kas radu�ies gājējiem,

velosipēdistiem un pārējiem nemotorizētiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kas parasti ir

negadījuma vājākā puse, jāsedz no negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa obligātās

apdro�inā�anas, un viņiem pienākas kompensācija saskaņā ar valsts civillikumu. �is

noteikums iepriek� nenosaka civiltiesisko atbildību vai kompensācijas līmeni par

kaitējumu konkrētā negadījumā, kas noteikts valsts tiesību aktos;
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17) da�i apdro�inā�anas uzņēmumi apdro�inā�anas polisēs iekļauj noteikumus, kas paredz, ka

līgumu atceļ, ja transportlīdzeklis paliek ārpus reģistrācijas dalībvalsts ilgāk par noteiktu

laika posmu. �ī prakse ir pretrunā ar Direktīvā 90/232/EEK izklāstīto principu, ka,

balstoties uz vienreizēju prēmiju, obligātajai sauszemes transporta apdro�inā�anai

jāaptver visa Kopienas teritorija. Tādēļ jānorāda, ka apdro�inā�anas segumam jāpaliek

spēkā visu līguma spēkā esības laiku, neņemot vērā to, vai transportlīdzeklis kādu

noteiktu laiku paliek citā dalībvalstī, neskarot dalībvalstu tiesību aktos noteiktās saistības

attiecībā uz transportlīdzekļu reģistrāciju;

18) jāveic pasākumi, lai atvieglotu apdro�inā�anas seguma saņem�anu par

transportlīdzekļiem, kas ievesti no vienas dalībvalsts otrā, pat tad, ja transportlīdzeklis vēl

nav reģistrēts galamērķa dalībvalstī. Jāievie� pagaidu izņēmums vispārējos noteikumos,

kas nosaka dalībvalsti, kurā atrodas risks. Par dalībvalsti, kurā atrodas risks, trīsdesmit

dienas no datuma, kurā transportlīdzeklis pircējam piegādāts, ir pieejams vai nosūtīts,

uzskata galamērķa dalībvalsti;

19) personai, kas vēlas iegādāties jaunu sauszemes transporta apdro�inā�anas līgumu pie cita

apdro�inātāja, jāspēj pamatot negadījumu un saņemto atlīdzību vēsturi saskaņā ar

iepriek�ējo līgumu. Apdro�inājuma ņēmējiem jābūt tiesībām vismaz par iepriek�ējiem

pieciem līgumattiecību gadiem vienmēr pieprasīt pārskatu par atlīdzībām vai to, ka

atlīdzība nepienākas, saistībā ar transportlīdzekli vai transportlīdzekļiem, uz kuriem

attiecas apdro�inā�anas līgums. Apdro�inā�anas uzņēmumam vai jebkurai citai iestādei,

ko kāda dalībvalsts izraugās obligātās apdro�inā�anas snieg�anai vai �ādu pārskatu

sagatavo�anai, jānodro�ina �is pārskats apdro�inājuma ņēmējām piecpadsmit dienu laikā

no pieprasījuma dienas;
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20) lai nodro�inātu transportlīdzekļa ceļu satiksmes negadījumā cietu�o atbilstīgu aizsardzību,

dalībvalstis nevar atļaut, ka apdro�inā�anas uzņēmumi paļaujas uz papildsummām, kas

pienākas cietu�ajai pusei;

21) tiesības izmantot apdro�inā�anas līgumu un izvirzīt prasību tie�i pret apdro�inā�anas

uzņēmumu ir ļoti svarīgas transportlīdzekļa ceļu satiksmes negadījumā cietu�o

aizsardzībai. Direktīva 2000/26/EK jau paredz ka, tajos negadījumos cietu�ajiem, kas

notiku�i citā dalībvalstī, nevis cietu�ās puses dzīvesvietas dalībvalstī un kurus izraisīju�i

apdro�ināti transportlīdzekļi, kas parasti atrodas kādā dalībvalstī, ir tie�as prasījuma

tiesības pret apdro�inā�anas uzņēmumu, kur� sedz attiecīgās personas civiltiesisko

atbildību. Lai veicinātu atlīdzības pieprasījumu efektīvu un savlaicīgu nokārto�anu un cik

iespējams izvairītos no dārgiem tiesas procesiem, �īs tiesības jāattiecina uz visu

transportlīdzekļu ceļu satiksmes negadījumu cietu�ajiem;

22) lai nostiprinātu visu transportlīdzekļu ceļu satiksmes negadījumos cietu�o aizsardzību,

Direktīvā 2000/26/EK noteiktā �pamatotā piedāvājuma� procedūra jāattiecina uz visiem

transportlīdzekļu ceļu satiksmes negadījumiem. �o pa�u procedūru mutatis mutandis

piemēro arī tad, ja negadījuma formalitātes kārto dalībvalsts apdro�inā�anas biroju

sistēma, kā noteikts Direktīvā 72/166/EEK;

23) lai cietu�ajai pusei atvieglotu kompensācijas pieprasī�anu, saskaņā ar Direktīvu

2000/26/EK izveidotajiem informācijas centriem ne tikai jānodro�ina informācija par

attiecīgajā direktīvā izklāstītajiem negadījumiem, bet arī jāsniedz tāda pati informācija

par visiem transportlīdzekļu ceļu satiksmes negadījumiem;
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24) ņemot vērā to, ka Direktīvu 2000/26/EK pieņēma pirms Padomes 2000. gada 22.

decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzī�anu un izpildi

civillietās un komerclietās1, kas aizstāja Briseles 1968. gada 27. septembra Konvenciju

par �iem pa�iem jautājumiem attiecībā uz vairākām dalībvalstīm, attiecīgajā direktīvā

atsauces uz �o konvenciju attiecīgi jāpiemēro;

25) tādēļ attiecīgi jāgroza Padomes Direktīvas 72/166/EEK, 84/5/EEK, 88/357/EEK un

90/232/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/26/EK,

IR PIEŅĒMU�I �O DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 72/166/EEK grozījumi

Direktīvu 72/166/EEK groza �ādi.

1. Direktīvas 1. panta 4. punktu groza �ādi:

a) pirmo ievilkumu aizstāj ar �ādu:

�� tās valsts teritorija, kuras reģistrācijas numura zīme ir transportlīdzeklim,

neņemot vērā to, vai numura zīme ir pastāvīga vai pagaidu, vai�;

                                                
1 OV L 12, 16.01.2001., 1. lpp.  Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada

Pievieno�anās aktu.
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b) pievieno �ādu ievilkumu:

�� gadījumos, ja transportlīdzeklim nav reģistrācijas numura zīmes vai tam ir

tāda numura zīme, kas neatbilst vai vairs neatbilst transportlīdzeklim, un ja

tas ir iesaistīts negadījumā, tās valsts teritorija, kurā noticis negadījums, lai

nokārtotu atlīdzības prasījumu, kā paredzēts �īs direktīvas 2. panta 2. punkta

pirmajā ievilkumā vai 1. panta 4. punktā Padomes 1983. gada 30. decembra

Otrajā direktīvā 84/5/EEK par dalībvalstu likumu tuvinā�anu attiecībā uz

transportlīdzekļu īpa�nieku civiltiesiskās atbildības apdro�inā�anu*.

                                      

* OV L 8, 11.01.1984., 17. lpp.�

2. Direktīvas 2. panta 1. punktu aizstāj ar �ādu:

�1. Dalībvalstis atturas no transportlīdzekļu īpa�nieku civiltiesiskās atbildības

apdro�inā�anas pārbaudēm attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas parasti atrodas citas

dalībvalsts teritorijā, un attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas parasti atrodas tre�ā valstī,

bet iebrauc no kādas citas dalībvalsts teritorijas. Tomēr tās var veikt apdro�inā�anas

nesistemātiskas pārbaudes, ja tās nav diskriminējo�as un tās veic kā daļu no pārbaudēm,

kuras nav domātas vienīgi apdro�inā�anas pārbaudī�anai.�
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3. Direktīvas 4. pantu groza �ādi:

a) otrajā daļā a) apak�punktā:

i) pirmo teikumu aizstāj ar �ādu:

�Dalībvalsts ar �o izņēmumu veic attiecīgos pasākumus, lai nodro�inātu

kompensāciju izmaksā�anu saistībā ar jebkuru kaitējumu vai miesas

bojājumiem, kas to teritorijā vai citu dalībvalstu teritorijā nodarīti ar �īm

personām piedero�iem transportlīdzekļiem�;

ii) pēdējo teikumu aizstāj ar �ādu:

�Dalībvalsts paziņo Komisijai no obligātās apdro�inā�anas atbrīvoto

personu sarakstu, kā arī par kompensāciju atbildīgo iestā�u un struktūru

sarakstu.  Komisija �o sarakstu publicē�;

b) otro daļu b) apak�punktā aizstāj ar �ādu:

��ajā gadījumā dalībvalstis nodro�ina, ka uz �ā apak�punkta pirmajā daļā

minētajiem transportlīdzekļiem attiecas tie pa�i nosacījumi, kas uz

transportlīdzekļiem, par kuriem nav nokārtotas 3. panta 1. punktā minētās

apdro�inā�anas saistības. Tās dalībvalsts kompensētājiestāde, kurā negadījums

noticis, pēc tam iesniedz prasību pret tās dalībvalsts garantiju fondu, kurā

transportlīdzeklis parasti atrodas, kā noteikts Direktīvas 84/5/EEK 1. panta

4. punktā.
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Piecus gadus pēc dienas, kad stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes

Direktīva 2004/   /EK+, kas groza Padomes Direktīvas 72/166/EEK, 84/5/EEK,

88/357/EEK un 90/232/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu

2000/26/EK par transportlīdzekļu lieto�anas civiltiesiskās atbildības

apdro�inā�anu*, dalībvalstis ziņo Komisijai par �ā punkta īsteno�anu un

praktisku piemēro�anu. Komisija pēc �o ziņojumu pārbaudī�anas vajadzības

gadījumā iesniedz priek�likumus par �ī izņēmuma aizstā�anu vai atcel�anu.

                                    

* OV L     ,    . lpp.�

4. Svītro tekstu �vai dalībvalsts teritorijā ārpus Eiropas� 6. un 7. panta 1. punktā.

2. pants

Direktīvas 84/5/EEK grozījumi

Direktīvas 84/5/EEK 1. pantu aizstāj ar �ādu:

�1. pants

1. Direktīvas 72/166/EEK 3. panta 1. punktā minētā apdro�inā�ana obligāti attiecas gan uz

kaitējumu īpa�umam, gan uz miesas bojājumiem.

                                                
+ Iekļaujiet �īs direktīvas numuru.
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2. Neierobe�ojot dalībvalstu tiesības noteikt lielākas garantijas, katrai dalībvalstij

jāpieprasa, ka �īs apdro�inā�anas obligātais apjoms ir vismaz:

a) EUR 1 000 000 par miesas bojājumiem katram cietu�ajam; dalībvalsts �ās summas vietā

var noteikt minimālo summu EUR 5 000 000 apmērā par prasību neatkarīgi no cietu�o

skaita;

b) ja nodarīti zaudējumi īpa�umam, EUR 1 000 000 par prasību neatkarīgi no cietu�o skaita.

Piecus gadus pēc dienas, kad stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva

2004/   /EK+, kas groza Padomes Direktīvas 72/166/EEK, 84/5/EEK, 88/357/EEK un

90/232/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/26/EK par transportlīdzekļu

lieto�anas civiltiesiskās atbildības apdro�inā�anu*, dalībvalstīm ir piecu gadu pārejas laiks, lai

garantijas paaugstinātu līdz �ajā daļā prasītajam līmenim.

Dalībvalstis paaugstina garantijas vismaz par pusi no �ajā daļā noteiktajiem līmeņiem 30 mēne�u

laikā pēc Direktīvas 2004/     /EK+ īsteno�anas dienas.

3. Ik pēc pieciem gadiem jāpārskata 2. punktā minētās summas, lai ņemtu vērā izmaiņas

Eiropas patēriņa cenu indeksā (EPCI), kā noteikts Padomes 1995. gada 23. oktobra Regulā (EK)

Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem**. Pirmā pārskatī�ana notiek piecus

gadus pēc Direktīvas 2004/�/EK+ stā�anās spēkā.

                                                
+ Iekļaujiet �īs direktīvas numuru.
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Summas koriģē automātiski. �ādas summas paaugstina par procentu skaitli, kas EPCI noteikts

attiecīgajam posmam, t.i., pieciem gadiem tie�i pirms pārskatī�anas, un noapaļo līdz

daudzkārtnim EUR 10 000 apmērā.

Komisija par koriģētajām summām paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei, un nodro�ina to

publicē�anu �Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī�.

4. Katra dalībvalsts izveido vai pilnvaro iestādi, kuras uzdevums ir nodro�ināt kompensāciju

vismaz apdro�inā�anas pienākuma apjomā par kaitējumu īpa�umam vai miesas bojājumiem, ko

izraisījis neidentificēts transportlīdzeklis vai transportlīdzeklis, par kuru nav ievērots 1. punktā

noteiktais apdro�inā�anas pienākums.

Pirmā daļa neskar dalībvalstu tiesības ņemt vērā minētās iestādes kompensācijas kā subsidētas

vai nesubsidētas, un tiesības izstrādāt noteikumus, lai kārtotu atlīdzības prasījumu starp minēto

struktūru un personu vai personām, kas atbild par negadījumu, un citiem apdro�inātājiem vai

sociālās apdro�inā�anas iestādēm, kuras pieprasa atlīdzināt cietu�ajam par to pa�u negadījumu.

Tomēr dalībvalstis var neļaut minētajai iestādei izmaksāt kompensāciju, kas pienākas cietu�ajam,

ja jebkādā veidā var pierādīt, ka atbildīgā persona nevar vai atsakās maksāt.

5. Cietu�ais katrā ziņā var griezties tie�i iestādē, kam, pamatojoties uz informāciju, kuru pēc

tās pieprasījuma sniedz cietu�ais, jādod pamatota atbilde par kompensācijas izmaksu.
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Tomēr dalībvalstis var neļaut minētajai iestādei izmaksāt kompensāciju personām, kas apzināti

reģistrēju�as transportlīdzekli, kur� radījis kaitējumus vai traumas, ja iestāde var pierādīt, ka

personas ir zināju�as, ka tas nav apdro�ināts.

6. Dalībvalstis var ierobe�ot vai neļaut minētajai iestādei izmaksāt kompensāciju, ja

īpa�umam kaitējumu nodarījis neidentificēts transportlīdzeklis.

Tomēr dalībvalstis var neļaut kompensācijas izmaksā�anu par kaitējumu īpa�umam, pamatojoties

uz to, ka transportlīdzeklis nav identificēts, ja iestāde ir izmaksājusi kompensāciju par

ievērojamiem miesas bojājumiem kādai personai, kas cietusi tajā pa�ā negadījumā, kurā

kaitējumu īpa�umam nodarījis neidentificēts transportlīdzeklis. Tomēr dalībvalstis var arī atļaut

papildus izmaksāt ne vairāk kā EUR 500 par kaitējumu īpa�umam, par kuru cietu�ais var būt

atbildīgs.

Apstākļiem attiecībā uz to, kādus miesas bojājumus uzskata par ievērojamiem, jābūt noteiktiem

tās dalībvalsts tiesību vai administratīvajos aktos, kurā negadījums notiek. �ajā sakarā

dalībvalstij, cita starpā, jāņem vērā, vai traumu dēļ jāārstējas slimnīcā.

7. Katra dalībvalsts piemēro savus normatīvos un administratīvos aktus iestādes

izmaksātajai kompensācijai, neierobe�ojot nevienu citu praksi, kas ir labvēlīgāka cietu�ajam.

                                     

* OV L     ,    . lpp.

** OV L 257, 27.10.1995., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta

un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).�
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3. pants

Direktīvas 88/357/EEK grozījumi

Svītro Direktīvas 88/357/EEK 12.a panta 4. punkta ceturtās daļas otro teikumu.

4. pants

Direktīvas 90/232/EEK grozījumi

Direktīvu 90/232/EEK groza �ādi.

1. Starp pirmo un otro daļu 1. pantā iekļauj �ādu daļu:

�Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodro�inātu, ka visas apdro�inā�anas

polisē ietvertās tiesību normas vai līguma punktus, kas neļauj pasa�ierim saņemt

apdro�inā�anas segumu pamatojoties uz to, ka viņ� zināja vai viņam bija jāzina, ka

autovadītājs negadījuma laikā bijis alkohola vai citu apreibino�u vielu ietekmē, uzskata

par spēkā neeso�iem attiecībā uz �ī pasa�iera atlīdzības prasījumu.�

2. Direktīvā iekļauj �ādu pantu:

�1.a pants

Direktīvas 72/166/EEK 3. panta 1. punktā minētā apdro�inā�ana sedz to gājēju,

velosipēdistu un citu nemotorizēto ceļu satiksmes dalībnieku miesas bojājumus un

kaitējumu īpa�umam, kam saskaņā ar valsts civillikumi pienākas kompensācija, ja viņi

cietu�i mehāniska transportlīdzekļa izraisītā negadījumā. �is pants neskar ne

civiltiesisko atbildību, ne kaitējuma atlīdzinā�anas summu.�



20/25 DV\537275LV.doc

LV

3. Direktīvas 2. panta pirmo ievilkumu aizstāj ar �ādu:

�� pamatojoties uz vienreizēju prēmiju, kā arī visu līguma spēkā esības laiku un

tajā laika posmā, kad transportlīdzeklis līguma spēkā esības laikā paliek citās

dalībvalstīs, attiecas uz visu Kopienas teritoriju; un�

4. Direktīvā iekļauj �ādus pantus:

�4.a pants

1. Atkāpjoties no Direktīvas 88/357/EEK* 2.d panta otrā ievilkuma, ja

transportlīdzekli ieved no vienas dalībvalsts otrā, tad par to dalībvalsti, kurā atrodas

risks, trīsdesmit dienas uzreiz no tās dienas, kurā transportlīdzeklis pircējam piegādāts,

ir pieejams vai nosūtīts, uzskata galamērķa dalībvalsti pat tad, ja transportlīdzeklis nav

oficiāli reģistrēts galamērķa dalībvalstī.

2. Ja �ā panta 1. punktā minētajā laikā posmā transportlīdzeklis ir iesaistīts

negadījumā un nav bijis apdro�ināts, Direktīvas 84/5/EEK 1. panta 4. punktā minētā

iestāde galamērķa dalībvalstī ir atbildīga par minētās direktīvas 1. pantā noteikto

kompensāciju.
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4.b pants

Dalībvalstis nodro�ina, ka apdro�inājuma ņēmējam ir tiesības vismaz par iepriek�ējiem

pieciem līgumattiecību gadiem vienmēr pieprasīt pārskatu par civiltiesiskās

apdro�inā�anas atlīdzībām vai to, ka atlīdzība nepienākas, saistībā ar transportlīdzekli

vai transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas apdro�inā�anas līgums. Apdro�inā�anas

uzņēmumam vai iestādei, ko kāda dalībvalsts izraugās obligātās apdro�inā�anas

snieg�anai vai �ādu pārskatu sagatavo�anai, jānodro�ina �is pārskats apdro�inājuma

ņēmējam piecpadsmit dienu laikā no pieprasījuma dienas.

4.c pants

Attiecībā uz Direktīvas 72/166/EEK 3. panta 1. punktā minēto apdro�inā�anu

apdro�inā�anas uzņēmumi nepaļaujas uz papildsummām, kas pienākas negadījumā

cietu�ajai pusei.

4.d pants

Dalībvalsts nodro�ina, ka cietu�ajām pusēm attiecībā uz negadījumiem, ko izraisījis

transportlīdzeklis, kam ir Direktīvas 72/166/EEK 3. panta 1. punktā minētā

apdro�inā�ana, ir tiesības tie�i vērsties apdro�inā�anas uzņēmumā, kas apdro�inājis

atbildīgās personas civiltiesisko atbildību.

4.e pants

To atlīdzības pieprasījumu nokārto�anai, kas saistīti ar negadījumiem, ko izraisīju�i

transportlīdzekļi ar Direktīvas 72/166/EEK 3. panta 1. punktā minēto apdro�inā�anu,

dalībvalstis izveido Direktīvas 2000/26/EK** 4. panta 6. punktā noteikto kārtību.
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Attiecībā uz negadījumiem, ko var atrisināt Direktīvas 72/166/EEK 2. panta 2. punktā

minētā dalībvalstu apdro�inā�anas biroju sistēma, dalībvalstis izveido tādu pa�u kārtību

kā Direktīvas 2000/26/EK 4. panta 6. punktā.  Lai �o kārtību piemērotu, jebkuru atsauci

uz apdro�inā�anas uzņēmumu saprot kā atsauci uz dalībvalstu apdro�inā�anas birojiem,

kā noteikts Direktīvas 72/166/EEK 1. panta 3. punktā.

                                              

* Padomes 1988. gada 22. jūnija Otrā direktīva 88/357/EEK par normatīvo un

administratīvo aktu koordinē�anu attiecībā uz tie�o apdro�inā�anu, izņemot dzīvības

apdro�inā�anu, par noteikumiem pakalpojumu snieg�anas brīvības efektīvākai

izmanto�anai (OV L 172, 04.07.1988., 1. lpp.).  Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti

ar Direktīvu 2000/26/EK (OV L 181, 20.07.2000., 65. lpp.).

** Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 16. maija Direktīva 2000/26/EK par

dalībvalstu tiesību aktu tuvinā�anu attiecībā uz transportlīdzekļu lieto�anas

civiltiesiskās atbildības apdro�inā�anu (OV L 181, 20.07.2000., 65. lpp.).�

5. Direktīvas 5. panta 1. punktu aizstāj ar �ādu:

�1. Dalībvalstis nodro�ina, ka, neskarot Direktīvā 2000/26/EK noteiktās saistības,

saskaņā ar minētās direktīvas 5. pantu izveidotajiem vai apstiprinātajiem informācijas

centriem attiecīgajā pantā minētā informācija jāsniedz jebkurai pusei, kas ir iesaistīta ceļu

satiksmes negadījumā, ko izraisījis transportlīdzeklis ar Direktīvas 72/166/EEK 3. panta

1. punktā minēto apdro�inā�anu.�
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5. pants

Direktīvas 2000/26/EK grozījumi

Direktīvu 2000/26/EK groza �ādi.

1. Direktīvas 4. panta 8. punktu aizstāj ar �ādu:

�8. Atlīdzības prasību administrē�anas pārstāvja norīko�ana pati par sevi nav filiāles

atvēr�ana Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvas 92/49/EEK par normatīvo un

administratīvo aktu koordinē�anu attiecībā uz tie�o apdro�inā�anu, kas nav dzīvības

apdro�inā�ana*, 1.b panta nozīmē, un atlīdzības prasību administrē�anas pārstāvi nevar

uzskatīt par iestādi Padomes Otrās direktīvas 88/357/EEK 2.c panta nozīmē vai

� Briseles 1968. gada 27. septembra Konvencijas par jurisdikciju un spriedumu izpildi

civillietās un komerclietās nozīmē, ciktāl tas attiecas uz Dāniju,

� Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un

spriedumu atzī�anu un izpildi civillietās un komerclietās** nozīmē, ciktāl tas attiecas

uz pārējām dalībvalstīm.

                                                

* OV L 228, 11.08.1992., 1. lpp. Direktīva, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/87/EK (OV L 35, 11.02.2003,

1. lpp.).

** OV L 12, 16.01.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada

Pievieno�anās aktu.�
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2. Svītro 5. panta 1. punkta a) apak�punkta 2. punkta ii) daļu.

6. pants

Īsteno�ana

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais

[...]X nodro�inātu atbilstību �ai direktīvai. Tās par to tūlīt informē Komisiju.

Kad dalībvalstis pieņem �os tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz �o direktīvu vai arī �ādu atsauci

pievieno to oficiālajai publikācijai.

Dalībvalstis nosaka to, kā izdarāmas �ādas atsauces.

2. Saskaņā ar Līgumu dalībvalstīs var saglabāt noteikumus vai var būt spēkā noteikumi, kas

cietu�ajai pusei ir izdevīgāki nekā noteikumi, kuri vajadzīgi �īs direktīvas īsteno�anai.

3. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās

pieņem jomā, uz kuru attiecas �ī direktīva.

                                                
X [24] mēne�us pēc �īs direktīvas spēkā stā�anās dienas.
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7. pants

Stā�anās spēkā

�ī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē �Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī�.

8. pants

Adresāti

�ī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

...............................,     . gada   . 

Eiropas Parlamenta vārdā � Padomes vārdā �

priek�sēdētājs priek�sēdētājs
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I. Ievads

Komisija 2002. gada 7. jūnijā iesniedza priek�likumu par Eiropas Parlamenta un Padomes

direktīvu, kas groza Padomes Direktīvas 72/166/EEK, 84/5/EEK, 88/357/EEK, 90/232/EEK un

Direktīvu 2000/26/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvinā�anu attiecībā uz transportlīdzekļu

lieto�anas civiltiesiskās atbildības apdro�inā�anu1. Priek�likums bija balstīts uz Līguma 47. panta

2. punktu, 55. pantu un 95. panta 1. punktu.

Eiropas Parlaments 2003. gada 22. oktobrī sniedza atzinumu pirmajā lasījumā2.

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniedza atzinumu 2003. gada 26. februārī3.

Padome 2003. gada 27. novembrī panāca politisku vieno�anos, lai vēlāk pieņemtu kopēju nostāju
saskaņā ar Līguma 251. panta 2. punktu.

Padome 2004. gada 26. aprīlī pieņēma kopējo nostāju par priek�likumu, kā izklāstīts
dokumentā 16182/03.

II. Mērķis

Iepriek� minētā priek�likuma mērķis ir atjaunināt spēkā eso�os noteikumus transportlīdzekļu
apdro�inā�anas jomā, lai veicinātu iespējamo cietu�o aizsardzību, ņemtu vērā pieaugo�o
pārrobe�u satiksmi, kad robe�kontroli faktiski veic tikai ārkārtējos gadījumos, un radītu
efektīvāku sauszemes transporta apdro�inā�anas pakalpojumu tirgu. Tādēļ arī jānovēr� da�as
acīmredzamas nepilnības spēkā eso�ajos tiesību aktos.

                                                
1 OV C 227 E, 24.09.2002., 387. lpp.
2 �Oficiālajā Vēstnesī� vēl nav publicēts.
3 OV C 95, 23.04.2003., 45. lpp.
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Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir uzlabojumi apdro�inā�anas seguma jomā attiecībā uz
ilgsto�u uzturē�anos ārpus reģistrācijas valsts, minimālo apdro�inā�anas seguma summu
paaugstinā�ana visā Eiropas Savienībā par miesas bojājumiem un kaitējumu īpa�umam, kā arī
visu to spēkā eso�o apdro�inā�anas seguma izņēmumu novēr�ana, kas saistīti ar autovadītāja
atra�anos alkohola reibumā vai negadījumu ar neidentificētu transportlīdzekli. Gadījumā, ja
personas cietu�as no neidentificēta transportlīdzekļa, jālīdzsvaro krāp�anas risks un mērķis, ka
nevar pārāk vienkār�i noraidīt maksājumus cietu�ajiem. Vēl viens jautājums bija par
at�ķirīgajiem juridiskajiem jēdzieniem dalībvalstīs, piemēram, attiecībā uz iespējamību, ka
atsevi�ķos gadījumos papildu izmaksas sedz apdro�inātā persona. Turklāt noteikumiem, kas
pieņemti, lai veicinātu īstermiņa apdro�inā�anas segumu gadījumā, kad automa�īnu iegādājas un
reģistrē citā jurisdikcijā, kā arī saskaņotajiem noteikumiem par atlīdzības pieprasījumu kārto�anu
atbilstīgi Ceturtajai direktīvai par mehānisko transportlīdzekļu apdro�inā�anu jāpalīdz sīkāk
izskaidrot Eiropas tiesisko vidi.

III.  Dokumentā 16182/031 noteiktās kopējās nostājas analīze

1. Vispārīgi

Izlīguma tekstā, par ko Padomē panāca politisku vieno�anos, saglabāti Komisijas priek�likuma
galvenie mērķi. Tajā pa�ā laikā tekstā pieņemti da�i Eiropas Parlamenta grozījumi. Padome
grozīja Komisijas priek�likumu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta grozījumu būtību, īpa�i
nesvītrojot pa�reizējo atkāpi par lauksaimniecības transportlīdzekļiem un aizstājot ierosināto
noteikumu par apdro�inā�anas segumu gājējiem un velosipēdistiem ar noteikumu, kurā precīzāk
ievēroti spēkā eso�ie valstu tiesību akti (4. panta 2. punkts). Kā jaunumu Padome 1. panta
4. punktā ieviesa jaunu noteikumu, lai izvairītos no sauszemes transporta apdro�inā�anas
direktīvu teritoriālās darbības jomas nepareizas interpretācijas. Līdzīgi Padome arī vienkār�oja
ierosināto noteikumu par atlīdzības nokārto�anas procedūru piemēro�anu visiem satiksmes
negadījumiem, kā noteikts Ceturtajā direktīvā par mehānisko transportlīdzekļu apdro�inā�anu, kā
arī attiecināja �īs procedūras uz �zaļo kar�u� atlīdzības kārto�anas sistēmu (ar 4. panta 4. punktu
iekļaujot 4.e pantu Direktīvā 90/232/EEK).

                                                
1 Piezīme. Pantu numerācija ir saistīta ar Parlamenta pirmā lasījuma rezultātu (dokuments

13585/03) vai dokumentu, kas atspoguļo Padomes kopējo nostāju (dokuments 16182/03),
ja īpa�i norādīts (��ādas izmaiņas:...�).
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�ie grozījumi bija pamatoti galvenokārt tehnisku iemeslu dēļ. Tomēr da�us Komisijas
priek�likuma noteikumus grozīja, lai izvairītos no da�ām iespējamām pretrunām ar tiesību aktu,
ko dalībvalstīs jau piemēro.

2. EP grozījumi

Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā pieņēma 26 teksta grozījumus1. Darba grupas sanāksmju
laikā �os EP grozījumus izskatīja un daļu, vismaz principā, iekļāva Padomes tekstā. Attiecībā uz
pārējiem grozījumiem Padomes nostāja tomēr ir negatīva.

2.1. EP grozījumi, kas ir pieņemti principā vai daļēji, bet iekļauti tekstā ar labojumiem,
ir �ādi.

Direktīvas grozījumi Nr. 26 un 11 � jauns 7.a apsvērums (tagad 8.) un 1. panta 3. punkts,

kas groza Direktīvas 72/166/EEK 4. panta b) punktu

(Skaidrojums par atkāpi attiecībā uz lauksaimniecības transportlīdzekļiem)

Padome ir ievērojusi �o grozījumu galveno saturu, saglabājot spēkā eso�o atkāpi par
lauksaimniecības transportlīdzekļiem. Tomēr pamatjautājums par visos negadījumos cietu�o
aizsardzību pārrobe�u satiksmes gadījumā ir atrisināts, izmantojot garantijas fonda procedūru,
nevis reģistrācijas valsts atstā�anas brīdī pieprasot īpa�u apdro�inā�anu. Turklāt noteikums par
pārskata periodu tekstā iekļauts kā kompromiss.

                                                
1 Sk. dokumentu 13585/03. Attiecībā uz grozījumu Nr. 3 un 13 projektu nobalsoja pret, jo to

būtību ietvēra grozījumos Nr. 25. un 27.
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Direktīvas grozījumi Nr. 25. un 27 � jauns 8.a apsvērums (tagad 10.) un 2. pants, kas
groza Direktīvas 84/5/EEK 1. panta 2. punktu
(Apdro�inā�anas seguma minimālās summas)

Neskarot tiesisko mērķi veicināt cietu�o aizsardzību, Padomei bija jāņem vērā at�ķirīgās
situācijas dalībvalstīs un pievieno�anās dalībvalstīs attiecībā uz summu īstenojamu
paaugstinā�anu pienācīgā termiņā. Lai gan nebija iespējama Parlamenta ierosināto skaitļu pilnīga
ievie�ana, kopējā nostājā noteiktie skaitļi un noteiktais pārejas laiks akcentē grozījumu galvenos
mērķus.

Direktīvas grozījums Nr. 5 � 20. apsvēruma svītro�ana
(�Pamatots piedāvājums�� procedūra)

Visa apsvēruma par �pamatotā piedāvājuma� procedūru svītro�anu nevarēja atbalstīt. Tā vietā
Padome par labāku atzina papildu skaidrojumu un tikai otrā teikuma svītro�anu, kam tomēr būtu
jāietver daļa no Parlamenta interesēm, proti, par izvairī�anos atsaukties uz atlīdzības prasību
administrē�anas pārstāvi (sk. arī 20. grozījumu).

Direktīvas grozījums Nr. 20 � 4. panta 4. punkts, ar ko Direktīvā 90/232/EEK iekļauj
4.e pantu
(Saistība starp noteikumiem par �atlīdzības prasību administrē�anas pārstāvi� un �zaļo
kar�u� biroju)

Padome ir lielā mērā pieņēmusi EP grozījumus. Atlīdzības prasību administrē�anas pārstāvja
nozīmes skaidrojums un zaļo kar�u biroja procedūru ievēro�ana arī �eit aprakstītajos gadījumos
atbilst labai administratīvajai praksei un nav pretrunā ar nevienu no priek�likuma materiālajiem
mērķiem.
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Direktīvas grozījumi Nr. 7 un 21 � jauns 21.a apsvērums (tagad 24) un 5. panta 1. punkts,
kas groza Direktīvu 2000/26/EK
(Vajadzības gadījumā Briseles Konvenciju aizstāj ar Regulu Nr. 44/2001 attiecībā uz
noteikumu par reģistrācijas vietu)

Padome �os grozījumus ir iekļāvusi pēc būtības. Tomēr Padome, grozot Direktīvas 2000/26/EK
4. pantu, ir norādījusi, ka �ajā sakarā nepietiktu tikai ar apsvērumu.

Direktīvas grozījums Nr. 14 � 2. pants, kas groza Direktīvas 84/5/EEK 1. panta 6. punkta
2. apak�punktu
(Izņēmums attiecībā uz iespēju nesniegt kompensāciju, ja cietu�ais ārstējies slimnīcā)

Padome ir pieņēmusi EP grozījuma būtību. Tomēr Padome pielāgoja ierosinātā grozījuma
formulējumu, lai nodro�inātu dalībvalstīm nepiecie�amo pielāgojamību, kā arī tāpēc, ka attiecīgā
panta iepriek�ējā punktā bija izdarītas izmaiņas.

Direktīvas grozījums Nr. 15 � svītro 4. panta 2. punktu, ar ko Direktīvā 90/232/EEK
iekļauj jaunu 1.a pantu
(Apdro�inā�anas segums gājējiem un velosipēdistiem)

Padome ir atzinusi, ka, ņemot vērā ierosinātās nostādnes, varētu būt pārāk grūti sasniegt �ī
noteikuma mērķi, kas ir noteikumu saskaņo�ana attiecībā uz apdro�inā�anas segumu gājējiem,
velosipēdistiem un citiem nemotorizētiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Tomēr Padome
nesvītroja ierosināto noteikumu pavisam, kā bija ierosinājis Parlaments, bet par labāku atzina �ī
noteikuma skaidro�anu, tiesības uz kompensāciju saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem
minot kā atbilstīgu dro�ības pasākumu. Tādējādi �o nemotorizēto ceļu satiksmes dalībnieku
iekļau�anas princips tiktu saglabāts, neriskējot ar to, ka valstu lēmumi par tiesībām uz
kompensāciju ar �o direktīvu tiktu noteikti jau iepriek�.
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Direktīvas grozījums Nr. 18 � 4. panta 4. punkts, ar ko Direktīvā 90/232/EEK iekļauj
4.b pantu
(Apdro�inājuma ņēmējam sniedzamā informācija)

Padome ir iekļāvusi EP grozījuma būtību. Attiecīgajai informācijai pēc pieprasījuma jābūt
pieejamai apdro�inājuma ņēmējam jebkurā brīdī apdro�inā�anas līguma spēkā esības laikā.
Tādējādi jāveicina patērētāju aizsardzība, un tajā pa�a laikā ir iespējams izvairīties no liekas
vēstuļu sūtī�anas. At�ķirības starp Padomes tekstu un EP grozījumiem galvenokārt ir saistītas ar
redakcionāliem jautājumiem.

2.2. Grozījumi, kas ir noraidīti un nav iekļauti Padomes tekstā, ir �ādi.

Direktīvas grozījumi Nr. 1, 6, 9 un 23 � jauns 3.a un 21.a apsvērums; 1. panta 1. punkts
(jauns) un jauns 5.a pants (Piekabju definīcija un īpa�u tām piemērojamu noteikumu
ievie�ana)

Padomes nostāja attiecībā uz grozījumu par �piekabēm� pieņem�anu ir bijusi negatīva. Lai gan
jautājumam par negadījumiem, kuros iesaistītas piekabes, varētu būt nepiecie�ama tālāka
izskatī�ana, Padome nepiekrīt uzskatam, ka jūgierīču un piekabju saskaņotas reģistrācijas
trūkums pa�laik būtu galvenā problēma. Turklāt valstu at�ķirīgo noteikumu saskaņo�ana attiecībā
uz jūgierīču un piekabju reģistrācijas numura zīmēm vairs neattiecas uz apdro�inā�anas direktīvu
mērķi.

Direktīvas grozījumi Nr. 2 un 12 � jauns 7.b apsvērums un 2. panta 1. punkts
(To izdevumu iekļau�ana, kas saistīti ar atlīdzības pieprasījumu izskatī�anu tiesas ceļā)

Padomes nostāja attiecībā uz �o EP grozījumu pieņem�anu ir bijusi negatīva. Padome uzskata, ka
tiesas procesa izmaksu seg�ana attiecas uz brīvprātīgās apdro�inā�anas jomu un jau ir iekļauta
īpa�ā apdro�inā�anas direktīvā. Turklāt tiesā�anās izdevumu sistēma dalībvalstīs ir ļoti at�ķirīga,
un obligātā apdro�inā�anas seguma ietver�ana var izraisīt negatīvas sekas saistībā ar to lietu
skaita samazinā�anos, ko iz�ķir ārpustiesas kārtībā.
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Direktīvas grozījumi Nr. 4 un 19 � jauns 19.a apsvērums un 4. panta 4. punkts, ar ko
Direktīvā 90/232/EEK iekļauj 4.d panta 1. a punktu (jauns)
(Tie�o rīcības tiesību noilgums)

Padome neuzskata, ka ir lietderīgi ieviest saskaņotus termiņus, kādos cietu�ie var pieprasīt
atlīdzību par kaitējumu. Tam par iemeslu ir at�ķirīgās tiesiskās tradīcijas un apstākļi dalībvalstīs,
kā arī tas, ka pastāv lielas at�ķirības ne tikai starp �o termiņu sākumu, bet arī starp noteikumiem
attiecībā uz �ī termiņa pārtrauk�anu vai izbeig�anu. Turklāt �o termiņu saskaņo�ana jau vairs
neattieksies uz nedzīvības apdro�inā�anas direktīvu mērķi.

Direktīvas grozījumi Nr. 8 un 24 � jauns 21.c apsvērums un 5. panta 2.a punkts (jauns)
(Centrālās iestādes izveido�ana informācijas vāk�anai par negadījumiem)

Padome neatbalstīja stingru prasību izveidot centrālo informācijas iestādi. Lai gan ir atzīts
mērķis, ka nepiecie�ama labāka un ātrāka informācijas nodro�inā�ana visām iesaistītajām pusēm,
īpa�i personām, kam nodarīts kaitējums, ierosinātais noteikums nav pietiekami skaidrs, lai
noteiktu to, kā dalībvalstis izpildīs �o pienākumu un vai saistībā ar �o direktīvu var atvasināt
piespiedu pasākumus pret dalībvalstīm. �āda centra izveide, kas vāktu policijas informāciju, arī
vairs neattieksies uz nedzīvības apdro�inā�anas direktīvu mērķi.

Direktīvas grozījums Nr. 10 � 1. panta 2. pants, kas groza Direktīvas 72/166/EEK 2. panta
1. punktu
(Pārbau�u iespējamība)

Ar ierosināto grozījumu mēģina izvairīties no iespējamās atkāp�anās attiecībā uz
transportlīdzekļu apdro�inā�anu sistemātiskām pārbaudēm, kuras var būt vajadzīgas saistībā ar
da�ām dalībvalstīm. Tomēr Padome ir nolēmusi cie�āk ievērot Komisijas priek�likumu un
uzskata, ka noteikuma pēdējais teikums paredz pietiekamu līdzsvaru starp visām attiecīgajām
ieinteresētajām pusēm un dalībvalstu iestādēm dod pla�ākas rīcības iespējas.
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Direktīvas grozījums Nr. 28 � 2. pants, kas groza Direktīvas 84/5/EEK 1. panta 3. punktu
(Summu pārskatī�ana)

Padome neuzskata, ka ir lietderīgi Komisijas ierosināto noteikumu aizstāt ar EP grozījumos
ierosināto. Pirmkārt, Komisijas ierosinātais noteikums paredz summu regulāru pārskatī�anu, lai
izvairītos no �o summu samazinā�anās inflācijas rezultātā (kā tas arī izskaidrots attiecīgajā
apsvērumā). Ierosinātais grozījums nevar aizstāt �o noteikumu par inflāciju. Otrkārt, ierosinātais
grozījums varētu nozīmēt, ka gūstamās pieredzes tālākas analīzes rezultāts būtu jau noteikts
iepriek� (�pārskatīts iepriek��).

Direktīvas grozījums Nr. 16 � 4. panta 3. punkts, kas groza Direktīvas 90/232/EEK
2. pantu
(Apdro�inā�anas seguma darbības joma)

Padome nav uzskatījusi par lietderīgu pieņemt EP grozījumu. �is grozījums var radīt iespaidu, ka
tiek ierobe�ota attiecīgā noteikuma piemērojamība attiecībā uz laiku un teritoriju, tādējādi
neatbilstot mērķim par apdro�inājuma ņēmēju vieglāku pārvieto�anos.

Direktīvas grozījums Nr. 17 � 4. panta 4. punkts, ar ko Direktīvā 90/232/EEK iekļauj
4.a pantu
(Tās dalībvalsts definīcija, kurā atrodas risks)

Padome nav varējusi pieņemt EP grozījumu, jo ir nepiecie�ama skaidra definīcija, kuru
dalībvalsti uzskata par valsti, kurā atrodas risks. Tādēļ Padome nolēma atbalstīt Komisijas
ierosinājumu.

Direktīvas grozījums Nr. 22 � 5. panta jauns punkts
(Prasība izteikt �pamatotu piedāvājumu�)

Padome �o grozījumu noraidījusi juridisku iemeslu dēļ, ņemot vērā grozījuma Nr. 2 un 12
nepieņem�anu.
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3. Padomes ierosināti nozīmīgi jauninājumi tekstā

Direktīvas 1. panta 5. punkts, tagad 1. panta 4. punkts � Direktīvas 72/166/EEK darbības
jomas skaidrojums

Direktīvas 72/166/EEK 6. panta un 7. panta 1. punktā atsauci uz dalībvalsts teritoriju ārpus
Eiropas svītroja, lai precizētu attiecīgo direktīvu pa�reizējo darbības jomu.

Direktīvas 4. panta 4. punkts, ar ko Direktīvā 90/232/EEK iekļauj 4.e pantu
(Zaļo kar�u biroji un tehniskais skaidrojums)

Padome daļēji ņēma vērā EP grozījumu Nr. 20, izmainot Komisijas priek�likumu, lai ierosināto
atlīdzības prasību administrē�anas pārstāvju pienākumus aizstātu ar zaļo kar�u biroju
pienākumiem, kas būtu racionāli. Tādējādi attiecīgo noteikumu izskaidroja un ievērojami
saīsināja. Turklāt Padome papla�ināja Ceturtajā direktīvā par mehānisko transportlīdzekļu
apdro�inā�anu noteiktā pamatotā piedāvājuma piemērojamību zaļo kar�u birojiem. Tādēļ
Direktīvas 72/166/EEK 1. panta 3. punkts ir papildināts ar atsauci, lai paskaidrotu, ka atsauces uz
�apdro�inā�anas uzņēmumiem� var aprakstītajos gadījumos var interpretēt kā atsauces uz zaļo
kar�u birojiem.

4. Secinājums

Padomes pieņemtā kopējā nostāja pilnīgi atbilst Komisijas priek�likuma galvenajam mērķim. Lai
gan saistībā ar atsevi�ķiem noteikumiem valstīm ir dotas lielākas iespējas, direktīva atbilst
mērķim attiecībā uz administratīvo noteikumu vienkār�o�anu, lai panāktu efektīvāku
transportlīdzekļu apdro�inā�anas iek�ējo tirgu, tajā pa�ā laikā pilnīgi ņemot vērā patērētāju un
iespējamo cietu�o intere�u labāku aizsardzību. Turklāt Padome vismaz daļēji vai pēc būtības ir
pieņēmusi da�us no svarīgākajiem EP grozījumiem, cen�oties ievērot Parlamenta ba�as un labu
administratīvo praksi attiecībā uz vairākiem nozīmīgiem jautājumiem.
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1. On 7 June 2002, the Commission submitted to the Council, on the basis of Articles 47 (2), 55

and 95 (1) of the Treaty, the proposal for the above-mentioned Directive. 1

2. Acting in accordance with Article 251 of the Treaty, the European Parliament adopted its

Opinion at first reading on 22 October 2003.2

3. The Economic and Social Committee adopted its Opinion on 26 February 2003. 3

                                                
1 OJ C 227E, 24. 9. 2002, p. 387.
2 Not yet published in OJ.
3 OJ C 95, 23. 4. 2003.p. 45.
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4. On 26 November 2003, the Council (Competitiveness) reached a political agreement on a

common position on the text of the proposal.4

5. The text of the common position now having been established by the legal/linguists the

Permanent Representatives Committee is invited to:

- suggest to the Council, as an "A"-point at one of its forthcoming sessions, to adopt the

common position as set out in doc. 16182/03 SURE 29 CODEC 1841 OC 869 and to

approve the Council's reasons as set out in doc. 16182/03 SURE 29 CODEC 1841

OC 869 ADD 1,

- approve the draft statement of the Council's Reasons, as set out in doc. 16182/03

SURE 29 CODEC 1841 OC 869 ADD 1.

_____________

                                                
4 One delegation still holds a parliamentary reservation.
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2002/0124 (COD) 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT 

 
pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty 

 
concerning the 

common position of the Council on the adoption of a European Parliament and Council 
Directive amending Council Directives 72/166/EEC, 84/5/EEC, 88/357/EEC, 90/232/EEC 
and Directive 2000/26/EC of the European Parliament and of the Council on insurance 

against civil liability in respect of the use of motor vehicles 
(Fifth Motor Insurance Directive) 

1. BACKGROUND 

– On 7 June 2002 the Commission adopted a Proposal for a Directive amending 
Council Directives 72/166/EEC, 84/5/EEC, 88/357/EEC, 90/232/EEC and 
Directive 2000/26/EC on insurance against civil liability in respect of the use 
of motor vehicles1. The Proposal was submitted to the Council and to the 
European Parliament on the same date.  

– At its plenary session on 26/27 February 20032 Economic and Social 
Committee delivered a favourable opinion on the Proposal with some reserves. 

– The European Parliament adopted a legislative resolution3 embodying its 
opinion on the Commission's Proposal at its plenary session on 
22 October 2003. 

– On 26 April 2004 the Council adopted the common position4 which is the 
object of this communication. 

2. OBJECT OF THE PROPOSAL 

The Proposal aims to revise the existing Motor Insurance Directives in order to: 

(1) update and improve the protection of victims of motor vehicle accidents by 
compulsory insurance; 

(2) fill gaps and clarify certain provisions of the Directives, thereby ensuring 
increased convergence as regards their interpretation and application by the 
Member States; 

                                                 
1 COM(2002) 244 final – 2002/0124 (COD), OJ C 227 E, 24.9.2002, p. 387-392. 
2 OJ C 95, 23.4.2003, p. 45-47. 
3 PE A5-0346/03/fin. Rapporteur W. Rothley. 
4 OJ……….. 
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(3) provide for solutions to problems which arise frequently in order to create a 
more efficient single market in motor insurance. 

3. COMMENTS ON THE COMMON POSITION 

3.1. General considerations 

3.1.1. The common position adopted by the Council by qualified majority retains indeed 
the essence of the Commission’s Proposal (hereinafter "the Proposal"). It contains 
indeed some improvements in certain aspects. First, it incorporates, fully or in their 
spirit, all the Parliament’s amendments which were accepted by the Commission at 
the Plenary. Second, it meets in some important cases the concern expressed in other 
Parliament’s amendments and contains solutions in the same direction, even if they 
do not fully coincide with such amendments. Finally, the common position also deals 
with some technical issues which were not raised by Parliament.  

3.1.2. The main changes introduced in the common position in comparison with the 
Proposal are commented in detail below. They are classified in two main categories: 
changes which respond to Parliament’s amendments and other changes introduced by 
Council.  

3.2. Changes in the common position responding to Parliament's amendments 

3.2.1. The common position takes account, fully or in their spirit, of the amendments 
adopted by Parliament in its first reading and accepted by the Commission. These 
amendments are as follows:  

• Amendments No. 5 and 20 (Claims representatives): The common position 
(Recital 22 and Article 4) reflects the content of both Parliament’s amendments. 
They aim to avoid that the extension to all accidents of the insurance 
undertakings’ obligation to appoint a claims representative in each Member State 
– as provided for in the Proposal – may overlap with the current 
Green Card Bureaux’ system for the settlement of accidents and hinder its 
functioning.  

• Amendment No. 7 and 21 (Consistency between the 4th Motor Insurance Directive 
and Council Regulation no.°44/2001): The common position, which takes account 
of these amendments, modifies Article 5 of the Proposal and introduces a change 
in Article 4(8) of the Fourth Motor Insurance Directive. It adds in Article 4(8), 
together with the reference to the "Brussels Convention of 27 September 1968 on 
jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters", a 
new mention to the Council Regulation no. 44/2001 of 22 December 2000. This 
Regulation, which has replaced the Brussels Convention with regard to all the 
Member States (except Denmark) was adopted after the Fourth Motor Insurance 
Directive and was not therefore mentioned in this Directive. The reference to both 
legal instruments, Convention and Regulation, is now therefore needed. 
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• Amendment No. 14: (Personal injuries caused by unidentified vehicles): The 
common position (Article 2) modifies the Proposal and takes account of the spirit 
of this amendment. The common position provides that the conditions for the 
personal injuries to be considered significant shall be determined in accordance 
with the Member States legislation and specifies as recommended by Parliament 
that Member States may take into account in this regard whether the injury has 
required “hospital care”.  

• Amendment No. 18 (Claims statements): As pursued by this amendment Article 4 
of the common position ensures that the claim statement should be provided by 
the insurance undertaking at any time on the policyholder’s request. 

3.2.2. The common position also contains other changes which meet the concern expressed 
in other Parliament’s amendments and go therefore in their same direction, even if 
the solution retained by the Council does not fully coincide with such amendments: 

• Amendments No. 25, 27 and 28 (Minimum insurance amounts): The common 
position (Article 2) takes account to a large extent of the Parliament’s requests 
concerning the increase of the minimum amounts of insurance cover. Indeed the 
minimum amount for personal injuries is raised to five millions euros per accident 
as requested by Parliament although the minimum amount for material damages 
has been fixed in one million euros per accident instead of two millions euros 
requested. Furthermore the Common Position grants Member States the option to 
fix a minimum amount of one million euros per victim. The Parliament’s request 
of a transitional period of five years has been retained in the Common Position. 

• Amendments No. 11 and 26 (Derogation from the obligation of insurance in 
favour of certain special vehicles: The First Motor Insurance Directive permits 
Member States to apply derogation from the obligation of insurance in favour of 
certain special categories of vehicles. The Proposal intended to eliminate such 
derogation because, after Schengen, if one of these vehicles crosses the border it 
is not possible to guarantee the other Member States’ right to require on entry the 
possession of a valid green card or a frontier insurance to compensate potential 
victims as provided for in the Directive. However, the common position 
[Articles 1(3)(b) and 5(2)] has kept this derogation following Parliament 
amendments 11 and 26, but introducing a mechanism to ensure compensation to 
any victim of accidents caused by these vehicles either in the Member State in 
which they are based or in any other Member State. This derogation may be 
revised after five years time depending on the experience of application. Finally, 
in order to take account of this change, the common position deletes point 2(ii) of 
Article 5(1) of the Fourth Motor Insurance Directive, but keeps point 5(ii) of 
Article 5(1) of the same Directive. In short: the common position on this point 
follows the spirit of the Parliament’s request and meets at the same time the 
Proposal’s concern to provide full protection to any victim caused by these 
vehicles. 



 

 5    

3.3. Other changes introduced by the Council in the common position 

The common position has also introduced the following changes which were not 
requested by Parliament: 

• Compensation to victims of accidents caused by vehicles exempted from the 
insurance obligation according to Article 4(a) of the First Motor Insurance 
Directive: The common position [Article 1(3)(a)] ensures that victims of accidents 
caused by vehicles exempted from the insurance obligation according to 
Article 4(a) of the First Motor Insurance Directive in the Member State in which 
they are normally based shall be duly compensated by the authorities or bodies 
designated by the Member State. The First Motor Directive only ensured 
compensation to victims caused abroad by such vehicles but not to victims of 
accidents in the Member State of registration. The common position provides 
furthermore that the Commission shall publish the categories of vehicles affected 
by this derogation as well as the authorities or bodies responsible for 
compensation. These changes reinforce the protection of victims. 

• Territorial scope of the Motor Insurance Directives: In order to clarify the 
territorial scope of application of the Motor Insurance Directives in accordance 
with Article 299 of the Treaty, the common position [Article 1(4)] deletes the 
references to “the non-European territory” of the Member States in Articles 6 
and 7(1) of Directive 72/166/EEC. 

• Pedestrians and cyclists The common position [Article 4(2)] does not fully follow 
the Proposal with regard to the protection of pedestrians and cyclists. However, 
the new wording of this provision stresses that the compulsory insurance of the 
motor vehicle involved must cover personal and property damages suffered by 
pedestrians, cyclists and other non-motorised users of the roads to the extent they 
are entitled to compensation according to national legislation on civil liability. 
This provision goes along the lines of a draft amendment that was considered at 
the EP Legal Affairs Committee, but was not finally retained. 

4. CONCLUSIONS 

The Commission takes the view that the common position retains the key elements of 
the Commission’s Proposal as well as those of the European Parliament amendments 
that were accepted by the Commission. The Commission can commend this common 
position to the European Parliament. 


