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Temats: Lūgumraksts Nr. 1114/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais H. W. S., 
par Itālijas automašīnu apdrošināšanas uzņēmuma rīcību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Itālijas apdrošināšanas uzņēmums, kas ir atbildīgs 
par zaudējumu apmaksu pēc ceļu satiksmes negadījuma, kurā bija iesaistīts lūgumraksta 
iesniedzējs, neatbild uz prasības apmaksas pieprasījumiem. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, 
ka šī problēma ir iemesls tam, lai pierādītu, ka ir nepieciešami Eiropas līmeņa pasākumi 
sadarbības reglamentēšanai starp apdrošināšanas uzņēmumiem, lai iedzīvotājiem pārmērīgi 
ilgi nenāktos gaidīt uz savu prasību nokārtošanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 16. martā

ES līmenī pastāv atbilstoši noteikumi par laicīgu kompensāciju piešķiršanu ceļu satiksmes 
negadījumos cietušām trešām personām. Konkrēti, Direktīvas 2009/103/EK 24. pantā ir 
noteikts, ka apdrošinātājiem vai to pārstāvjiem ir jāpiedāvā cietušajai personai pamatota 
kompensācija triju mēnešu laikā pēc dienas, kad iesniegta kompensācijas prasība. Valstu 
līmenī ir noteikti atbilstoši efektīvi un sistemātiski finansiāli vai līdzvērtīgi administratīvie 
sodi gadījumā, ja apdrošinātāji vai viņu pārstāvji nepilda minētās saistības.
Diemžēl kompensācijas piešķiršana cietušajiem ir atkarīga no visu pārējo jautājumu 
atrisināšanas saistībā ar atbildību un zaudējumu apmēra noteikšanu. Šie konkrētie jautājumi 
ietilpst Itālijas varas iestāžu ekskluzīvā kompetencē.
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Par ES tiesību aktu īstenošanu ir atbildīgas dalībvalstis. Komisija var rīkoties tikai gadījumā, 
ja ES tiesību akti nav transponēti valsts tiesību aktos vai ja dalībvalsts nepareizi īsteno vai 
piemēro šādus tiesību aktus. Šādos gadījumos Komisija var uzsākt pārkāpuma procedūru pret 
dalībvalsti, kas izdarījusi pārkāpumu. Gadījums, uz ko vērsta Komisijas uzmanība, tomēr, 
šķiet, ietver iespējamu Itālijas apdrošinātāja pārkāpumu attiecībā pret noteikumiem, ko ievieš 
Itālijas tiesību akti, ar ko Itālijā transponē ES tiesību aktus. Šajā jautājumā lūgumraksta 
iesniedzējs var lūgt Itālijas Apdrošināšanas uzraudzības iestādes ISVAP palīdzību 
(http://www.isvap.it/isvap/imprese_jsp/HomePage.jsp). Lūgumraksta iesniedzējs var arī 
apsvērt iespēju risināt šo lietu ar valsts tiesu starpniecību.
Secinājums

ES līmenī pastāv atbilstoši noteikumi par laicīgu kompensāciju piešķiršanu ceļu satiksmes 
negadījumos cietušām trešām personām. Tā kā šajā lūgumrakstā atklāts iespējams 
automašīnas apdrošinātāja pārkāpums attiecībā pret noteikumiem, ko ievieš Itālijas tiesību 
akti, ar ko Itālijā transponē ES tiesību aktus, šī lieta būtu jārisina valsts līmenī.


