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Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana ***I
Eiropas Parlamenta 2021. gada 21. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un par kontroli 
saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību (COM(2018)0336 – C8-0211/2018 – 
2018/0168(COD))
(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2018)0336),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0211/2018),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 19. septembra 
atzinumu1,

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar 
Reglamenta 74. panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2021. gada 28. jūnija vēstulē 
pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Juridiskās 
komitejas atzinumu (A8-0035/2019),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju2;

1 OV C 440, 6.12.2018., 85. lpp.
2 Ar šo nostāju aizstāj 2019. gada 13. februārī pieņemtos grozījumus (OV C 449, 

23.12.2020., 586. lpp.).



2. pieņem zināšanai šai rezolūcijai pielikumā pievienoto Komisijas paziņojumu;

3. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.



P9_TC1-COD(2018)0168

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2021. gada 21. oktobrī, lai 
pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2021/..., ar ko groza 
Direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar 
mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt 
šādu atbildību

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 
galīgajam tiesību aktam Direktīvai (ES) 2021/2118.)



NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Komisijas paziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza 

Direktīvu 2009/103/EK

Komisija joprojām ir apņēmusies nodrošināt augstu cietušo aizsardzības līmeni saistībā ar 

Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas direktīvu. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka cietušie, 

tostarp pārrobežu situācijās, pēc iespējas ātrāk saņem kompensāciju un uz viņiem neattiecas 

nesamērīgas procedūras prasības, kas varētu apgrūtināt viņu piekļuvi kompensācijai. 

Kompensēšanas efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no tā, vai to nodrošina savlaicīgi. Šajā 

sakarībā mēs norādām uz Eiropas Parlamenta atkārtoti paustajām bažām par dalībvalstu 

atšķirībām attiecībā uz noilguma termiņiem, t. i., attiecīgo laikposmu, kurā cietusī puse var 

iesniegt prasību. Komisija rūpīgi izskatīs šo jautājumu un apsvērs iespējamos tiesiskās 

aizsardzības līdzekļus, lai vēl vairāk stiprinātu cietušo aizsardzību, ja pierādījumi liecinās, ka 

rīcība Savienības līmenī ir pamatota.


