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Åke Gustafsson, par atpūtas laivu apdrošināšanu Spānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš dzīvo Spānijā, izklāsta nopietnās problēmas kādas viņam 
radušās, sadarbojoties ar Spānijas apdrošināšanas sabiedrību MAPFRE, pēc tam, kad vētrā 
tika bojāta viņa meitas atpūtas laiva, kas reģistrēta Zviedrijā. Lūgumraksta iesniedzējs ir 
pārliecināts, ka apdrošināšanas sabiedrība, izskatot apdrošināšanas atlīdzības pieprasījumu, ir 
vainojama Padomes Direktīvas Nr. 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju 
līgumos noteikumu pārkāpšanā, un tāpēc viņš lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt šo lietu

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 12. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. februārī.

1993. gada 5. aprīļa Padomes Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju 
līgumos tuvina dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus attiecībā uz negodīgiem 
noteikumiem patērētāju līgumos, kas noslēgti starp pārdevēju vai piegādātāju un patērētāju.

Šī Direktīva neattiecas uz līguma noteikumiem, kas ietver obligātas tiesību normas.

Direktīva attiecas tikai uz tādiem līguma noteikumiem, par kuriem nav notikusi atsevišķa 
apspriešanās. Noteikumu vienmēr uzskata par tādu, par kuru nebija atsevišķas apspriešanās, ja 
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tas sastādīts iepriekš un patērētājam tādēļ nav bijusi iespēja iespaidot to saturu, jo īpaši 
saistībā ar iepriekš noformulētiem standartlīgumiem.
Saskaņā ar Direktīvu noteikumu, par kuru nav notikusi atsevišķa vienošanās, uzskata par 
negodīgu, ja pretēji prasībai pēc godprātības, tas rada nelīdzsvarotību pušu tiesībās un 
pienākumos, kas izriet no līguma, un kaitējumu patērētājam.
Direktīvas pielikumā atrodas informatīvs, bet ne izsmeļošs tādu noteikumu saraksts, kurus var 
uzskatīt par negodīgiem. Piemēram, burts q šajā pielikumā attiecas uz tādiem noteikumiem, 
kuru mērķis vai sekas ir „izslēgt vai kavēt patērētāja tiesības celt prasību tiesā vai izmantot 
jebkādus citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus, jo īpaši, pieprasot patērētājam iesniegt 
sūdzības tikai šķīrējtiesā, uz ko neattiecas juridiskas normas, nevajadzīgi ierobežojot tam 
pieejamos pierādījumus vai liekot tam pierādīt faktus, kurus atbilstoši attiecīgajiem tiesību 
aktiem vajadzētu pierādīt citai līguma pusei.”

Dalībvalstu pienākums bija nodrošināt normatīvo un administratīvo tiesību aktu stāšanos 
spēkā, kas nepieciešams, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1994. gada 31. decembra un 
lai direktīvas noteikumi būtu piemērojami visiem līgumiem, kas noslēgti pēc 1994. gada 
31. decembra.

Pēc direktīvas prasību īstenošanas valsts tiesību sistēmā, katras dalībvalsts tiesas kompetencē 
ir pārbaudīt, vai līguma noteikumu, par kuru nav notikusi iepriekšēja apspriešanās, uzskatīt 
par negodīgu saskaņā ar direktīvā paredzētajiem principiem, t.i., ja pretēji prasībai pēc 
godprātības, tas rada ievērojamu nelīdzsvarotību pušu tiesībās un pienākumos, kas izriet no 
līguma, un kaitē patērētājam.
Turklāt, izņemot trešās puses transportlīdzekļa apdrošināšanu, kas saskaņā ar ES tiesību 
aktiem jau daudzus gadus ir obligāta visās dalībvalstīs, apdrošināšanas direktīvas neattiecas 
uz precīzu apdrošināšanas polišu saturu un neparedz īpašus nosacījumus.
Visbeidzot, Komisija, pamatojoties uz savām kompetencēm, kas izriet no Dibināšanas līguma, 
nevar iejaukties strīdā starp pilsoni un finanšu pakalpojumu sniedzēju.
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