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I. Ievads

Automašīnu kustība pārrobežu līmenī pieaug saistībā ar personu pārvietošanās brīvību Eiropā. 
Tas palielina vajadzību pēc skaidras, precīzas un efektīvas mehānisko transportlīdzekļu 
apdrošināšanas likumdošanas Eiropas līmenī. Satiksmes negadījumos cietušo aizsardzība 
vienmēr ir bijusi prioritāte, kas prasa vairāku problēmu risinājumu.

Komisijas 2007. gada jūnija ziņojumā (COM 2007(0207)) par dažiem mehānisko 
transportlīdzekļu apdrošināšanas jautājumiem ir runa par Ceturtās direktīvas par mehānisko 
transportlīdzekļu apdrošināšanu vienu īpašu noteikumu. Šis noteikums attiecas uz pamatota 
piedāvājuma procedūru.

Pamatojoties uz 4. direktīvu, personām, kuras cietušas satiksmes negadījumos ārzemēs (vai 
pārrobežu satiksmes negadījumos), ir tiesības pieprasīt kompensāciju cietušā mītnes zemē 
norādītā apdrošinātāja prasību administrēšanas pārstāvim. Cietušajam jāsaņem atbilde no 
apdrošinātāja 3 mēnešu laikā, ja nav paredzētas sankcijas. Ir ierosināts ļaut dalībvalstīm lemt 
par sankciju noteikšanu un izvēlēties, kādas sankcijas ir atbilstīgas.

Komisijas ziņojuma 2. daļā aplūkots jautājums par cietušā juridiskajiem izdevumiem un to, 
vai šie izdevumi jāsedz apdrošinātājam vai civiltiesību pārkāpēja pusei.

II. Jautājumi apspriešanai

Komisijas ziņojumā izskatīti vairāki svarīgi jautājumi:

Komisija joprojām pārbauda dalībvalstu soda noteikumus un to īstenošanas ietekmi uz 
tirgus mehānismiem. Sankcijas tiek piemērotas, ja nav ievērots pamatotas atbildes/pamatota 
piedāvājuma trīs mēnešu termiņš. Komisija ir nosūtījusi dalībvalstīm anketas, un Komisijas 
speciālisti strādā pie rezultātu apkopojuma un visu sodu tabulas atjaunināšanas.

Referents uzskata, ka šajā gadījumā jāatbalsta subsidiaritātes princips un nav vajadzīga 
dalībvalstu soda noteikumu saskaņošana. Dalībvalstīs ir izveidotas dažādas sistēmas, un 

1. Ceturtās direktīvas par mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanu 
īstenošana attiecībā uz dalībvalsts soda noteikumiem un to efektivitāte;

2. atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvja mehānisma efektivitāte;
3. pašlaik pieejamā brīvprātīgā juridisko izdevumu apdrošināšana, kuru var 

papildus saņemt iespējamie ceļu satiksmes negadījumos cietušie.
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dalībvalstu regulatīvās iestādes ir izdevīgākā pozīcijā attiecīgo valstu tirgū, lai nodrošinātu 
labāko iespējamo patērētāju aizsardzību. Apspriedes ar dalībvalstu, arī ar jauno dalībvalstu, 
iestādēm apstiprināja, ka pašreizējie soda noteikumi ir atbilstīgi un to īstenošana ir efektīva 
visā ES. Eiropas Komisijai jāpārrauga situācija, jākoordinē un jāpalīdz, ja tas vajadzīgs un ja 
dalībvalstu iestādes lūdz tās palīdzību.

Atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvju sistēma ir pazīstama lielākajā daļā ES valstu. 
Vairumā gadījumu apdrošināšanas sabiedrības informē klientus, piemēram, pa tālruni vai ar 
vēstuli par attiecīgajiem pārstāvjiem citās valstīs. Turklāt dažās dalībvalstīs informācijas 
centri sniedz attiecīgo informāciju satiksmes negadījumos cietušajiem. Ja tā nav, informācija 
ir pieejama internetā vai piezvanot pa tālruni attiecīgajai apdrošināšanas sabiedrībai.

Referents uzskata, ka patērētāju uzticība palielinātos, ja apdrošinātāju pienākums būtu ar 
līgumu saistītajā informācijā iekļaut atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvju sarakstu 
visās dalībvalstīs. Turklāt pirmslīguma informācijā patērētājiem jāsaņem salīdzinoša 
informācija par atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvju sistēmas darbu un par tās 
izmantošanu, un priekšrocībām apdrošināšanas ņēmējam. Komisijai arī turpmāk stingri 
jāpārrauga šīs sistēmas darbība, it īpaši, ņemot vērā strauji pieaugošo to Eiropas iedzīvotāju 
skaitu, kuri pēc ES un Šengenas zonas paplašināšanas ceļo uz citām ES dalībvalstīm

Juridisko izdevumu apdrošināšana ir pieejama lielākajā daļā dalībvalstu (izņemot Maltu un 
Kipru). Skaitļi liecina, ka aptuveni 90 % lietu tiek atrisinātas ārpustiesas ceļā un daudzās 
dalībvalstīs tiek atlīdzināti juridiskie izdevumi. Turklāt jau daudzus gadus juridisko izdevumu 
apdrošinātāji ir iekļāvuši savā darbības jomā visa veida pārrobežu lietas un izveidojuši paši 
savas nodaļas, kas strādā ar atlīdzību prasībām ārzemēs un atvieglo ātru lietu izskatīšanu. 
Jaunajās dalībvalstīs veidojas un pastāvīgi aug tirgi. Tomēr daudzos no tiem juridisko 
izdevumu apdrošināšana ir nosacīti jauns produkts, kuram vajadzīga reklāma. Jaunajās 
dalībvalstīs sabiedrības informētība par juridisko izdevumu apdrošināšanu joprojām ir zema. 
Tādēļ patērētāju aizsardzības nostiprināšanai mums galvenokārt vajadzīga informētība.

Pirmajam variantam ir dažas priekšrocības, it īpaši patērētājiem jaunajās dalībvalstīs. Tam 
jāpalielina patērētāju uzticība, it īpaši meklējot tiesisku aizsardzību, ņemot vērā, ka daudzi 
jauno dalībvalstu patērētāji piesardzīgi attiecas pret dārgajiem juridiskajiem izdevumiem, 
kurus segtu obligātā apdrošināšana. Taču tas radītu sarežģītāku papildu slodzi tiesām, 
attiecīgu strīdu risinājumu novēlošanos, iespējams, procentuāli lielāku nepamatotu atlīdzības 

Galvenais jautājums:
 ieviest obligātu juridisko izdevumu 

apdrošināšanu vai
 saglabāt brīvprātīgu juridisko izdevumu 

apdrošināšanu kā drošu un efektīvu 
risinājumu. 
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prasību skaitu, lielākas apdrošināšanas prēmijas it īpaši tajās valstīs, kurās apdrošinātāji 
pašlaik piedāvā lētāku apdrošināšanu, kurā nav iekļauta nekāda juridisko izdevumu 
apdrošināšana. Vissvarīgākais, ka tas kavētu atlīdzības prasību ārpustiesas izskatīšanu. 
Apkopojot var teikt, ka juridisko izdevumu obligātas apdrošināšanas ieviešanas negatīvā 
ietekme būs lielāka par iespējamajiem ieguvumiem.

Tas nekavējoties izraisītu neatrisināmu interešu konfliktu, lai atbildētāja puses apdrošinātājam 
uzliktu par pienākumu apdrošināt cietušā tiesas izdevumus atsevišķas apdrošināšanas polises 
veidā. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku CTA apdrošināšanai un juridiskās aizsardzības 
apdrošināšanai ir atšķirīgi mērķi, un tās kalpo dažādām interesēm. Ja CTA apdrošināšana 
kompensē kaitējumus, kurus atbildīgā puse ir nodarījusi trešajām pusēm, tad juridiskās 
aizsardzības apdrošināšana ir vērsta uz cietušo. Tādēļ, ja CTA apdrošinātājs ir ieinteresēts 
uzturēt zemu kompensāciju par kaitējumiem, cietušā interesēs ir saņemt visaugstāko 
maksājumu. Tādējādi, lai novērstu interešu konfliktu starp cietušo, atbildīgo pusi, CTA un 
juridiskās aizsardzības apdrošināšanu, abiem apdrošināšanas veidiem ir jābūt atdalītiem.

Referents uzskata, ka jāveic turpmākie pasākumi informētības palielināšanai par juridiskās 
aizsardzības apdrošināšanu it īpaši jaunajās dalībvalstīs. Patērētāji jāinformē par 
priekšrocībām, ko dod šīs apdrošināšanas piedāvājums un iegāde. Vislielākā nozīme ir 
dalībvalstu regulatīvajām iestādēm, pārņemot labākās metodes no citām dalībvalstīm. 
Dalībvalstu tirgu pietiekamai attīstībai ir svarīgas sabiedriskas kampaņas, ko īsteno valsts 
iestādes, privātā apdrošināšanas nozare un patērētāju organizācijas. Pirmslīguma informācijā 
jāiekļauj informācija par iespēju noslēgt juridisko izdevumu apdrošināšanas līgumu, un 
patērētājiem, kuri šo apdrošināšanu nevēlas pieņemt, varētu dod iespēju apstiprināt, ka viņi ir 
informēti, bet ir atteikušies no šīs ieteiktās apdrošināšanas. Apdrošināšanas aģentiem un 
starpniekiem obligāti jāinformē klientu par iespējamiem riskiem un juridisko izdevumu 
apdrošināšanas polises nepieciešamību. Turklāt tās dalībvalstis, kuras nav izveidojušas 
ārpustiesas izskatīšanas sistēmas, jāmudina pārņemt labāko paņēmienu modeļus no citām 
dalībvalstīm.
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