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I
(Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta)

REGULAS
KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 929/2009
(2009. gada 6. oktobris),
ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas
noteikšanai
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

tā kā:

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudz
pusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc
kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās
regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no
trešām valstīm un laika periodiem,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr.
1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu orga
nizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības
produktiem (Vienotā TKO regula) (1),

ņemot vērā Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulu (EK) Nr.
1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr.
2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu
un dārzeņu nozarē (2), un jo īpaši tās 138. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Standarta importa vērtības, kas paredzētas Regulas (EK) Nr.
1580/2007 138. pantā, ir tādas, kā norādīts šīs regulas pieli
kumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2009. gada 7. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2009. gada 6. oktobrī
Komisijas vārdā –
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
Jean-Luc DEMARTY

(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.
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PIELIKUMS
Standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai
(EUR/100 kg)
KN kods

Trešās valsts kods

(1 )

Standarta ievešanas vērtība

0702 00 00

MK
ZZ

28,7
28,7

0707 00 05

TR
ZZ

114,4
114,4

0709 90 70

TR
ZZ

110,4
110,4

0805 50 10

AR
CL
TR
ZA
ZZ

93,2
77,5
80,9
69,8
80,4

0806 10 10

BR
EG
TR
US
ZZ

235,1
159,5
103,6
152,0
162,6

0808 10 80

BR
CL
NZ
US
ZA
ZZ

63,0
87,3
70,3
80,3
67,3
73,6

0808 20 50

AR
CN
TR
ZA
ZZ

82,8
58,3
97,2
78,9
79,3

(1) Valstu nomenklatūra, kas paredzēta Komisijas Regulā (EK) Nr. 1833/2006 (OV L 354, 14.12.2006., 19. lpp.). Kods “ZZ” nozīmē
“citas izcelsmes vietas”.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 930/2009
(2009. gada 6. oktobris),
ar ko groza ar Regulu (EK) Nr. 877/2009 2009./2010. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās
cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem
cukuram, jēlcukuram un dažu veidu sīrupam, tika
noteikti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 877/2009 (3).
Šajās cenās un nodokļos jaunākie grozījumi izdarīti ar
Komisijas Regulu (EK) Nr. 928/2009 (4).

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr.
1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu orga
nizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības
produktiem (Vienotā TKO regula) (1),
ņemot vērā Komisijas 2006. gada 30. jūnija Regulu (EK) Nr.
951/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to,
kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006 saistībā ar tirdz
niecību ar trešām valstīm cukura nozarē (2), un jo īpaši tās 36.
panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu,
tā kā:
(1)

Reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi,
kas 2009./2010. tirdzniecības gadā piemērojami baltajam

(2)

Saskaņā ar datiem, kas patlaban ir Komisijas rīcībā,
minētās summas ir jāgroza atbilstīgi Regulā (EK) Nr.
951/2006 paredzētajiem noteikumiem un kārtībai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Ar Regulu (EK) Nr. 951/2006 2009./2010. tirdzniecības gadam
noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi,
kas piemērojami Regulas (EK) Nr. 877/2009 36. pantā minēta
jiem produktiem, tiek grozīti un ir sniegti šīs regulas pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2009. gada 7. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2009. gada 6. oktobrī
Komisijas vārdā –
lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors
Jean-Luc DEMARTY

(1) OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.
(2) OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.

(3) OV L 253, 25.9.2009., 3. lpp.
(4) OV L 262, 6.10.2009., 38. lpp.
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PIELIKUMS
Grozītās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļi, kas no 2009. gada 7. oktobra piemērojami
baltajam cukuram, jēlcukuram un produktiem ar KN kodu 1702 90 95
(EUR)
Reprezentatīvā cena par attiecīgā produkta
100 tīrsvara kilogramiem

KN kods

Papildu ievedmuitas nodoklis par attiecīgā
produkta 100 tīrsvara kilogramiem

1701 11 10 (1)

35,59

0,61

(1)

35,59

4,23

1701 12 10 (1)

35,59

0,47

1701 12 90 (1)

35,59

3,93

1701 91 00 (2)

40,52

5,31

1701 99 10 (2)

40,52

2,18

(2)

40,52

2,18

1702 90 95 (3)

0,41

0,27

1701 11 90

1701 99 90

(1) Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma III punktā.
(2) Standarta kvalitātei, kas noteikta Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 IV pielikuma II punktā.
(3) Aprēķins uz 1 % saharozes satura.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 931/2009
(2009. gada 5. oktobris),
ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Igaunijas karogu, zvejot reņģes ICES 28.1. apakšrajonā
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK)
Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgt
spējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības poli
tiku (1) un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,
ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK)
Nr. 2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemēro
jama kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās
21. panta 3. punktu,

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana
uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Kvotas pilnīga apguve
Nozvejas kvotu 2009. gadam, kura šīs regulas pielikumā minē
tajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam,
uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.
2. pants
Aizliegumi

tā kā:
(1)

Padomes 2008. gada 28. novembra Regulā (EK)
Nr. 1322/2008, ar ko 2009. gadam nosaka zvejas
iespējas un ar tām saistītus nosacījumus konkrētiem
zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuri piemē
rojami Baltijas jūrā (3), ir noteiktas kvotas 2009. gadam.

Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi,
kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti
šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs
dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut
nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas
peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu
vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā
norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2009. gadam ieda
līto kvotu.

3. pants
Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2009. gada 5. oktobrī
Komisijas vārdā –
jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektors
Fokion FOTIADIS

(1) OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.
(2) OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp.
(3) OV L 345, 23.12.2008., 6. lpp.

LV

L 263/6

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

PIELIKUMS

Nr.

E2/EE/BS/001

Dalībvalsts

Igaunija

Krājums

HER/03D.RG

Suga

Reņģe (Clupea harengus)

Zona

28.1. apakšrajons

Datums

12.7.2009.

7.10.2009.

7.10.2009.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 932/2009
(2009. gada 5. oktobris),
ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot saidas VI zonā; EK ūdeņos Vb
zonā; EK un starptautiskajos ūdeņos XII un XIV zonā
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2002. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr.
2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspē
jīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (1)
un jo īpaši tās 26. panta 4. punktu,
ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr.
2847/93, ar kuru izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama
kopējai zivsaimniecības politikai (2), un jo īpaši tās 21. panta 3.
punktu,

(3)

Tāpēc jāaizliedz zveja no šā krājuma, nozvejas paturēšana
uz kuģa, pārkraušana citā kuģī un izkraušana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Kvotas pilnīga apguve
Nozvejas kvotu 2009. gadam, kura šīs regulas pielikumā minē
tajai dalībvalstij iedalīta pielikumā norādītajam krājumam,
uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

tā kā:
(1)

(2)

2. pants
Padomes 2009. gada 16. janvāra Regulā (EK) Nr.
43/2009, ar ko 2009. gadam nosaka konkrētu zivju
krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar
tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Kopienas
ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos,
kur nepieciešami nozvejas limiti (3), ir noteiktas kvotas
2009. gadam.
Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju kuģi, kas
peld ar šīs regulas pielikumā minētās dalībvalsts karogu
vai ir reģistrēti šajā dalībvalstī, ar nozveju no pielikumā
norādītā krājuma ir pilnībā apguvuši 2009. gadam ieda
līto kvotu.

Aizliegumi
Zveja no šīs regulas pielikumā norādītā krājuma, ko veic kuģi,
kuri peld ar pielikumā minētās dalībvalsts karogu vai ir reģistrēti
šajā dalībvalstī, ir aizliegta no pielikumā noteiktās dienas. Pēc šīs
dienas ir aizliegts paturēt uz kuģa, pārkraut citā kuģī vai izkraut
nozveju no šā krājuma, ja to nozvejojuši minētie kuģi.
3. pants
Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2009. gada 5. oktobrī
Komisijas vārdā –
jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektors
Fokion FOTIADIS

(1) OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.
(2) OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp.
(3) OV L 22, 26.1.2009., 1. lpp.
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PIELIKUMS

Nr.

22/T&Q

Dalībvalsts

Spānija

Krājums

POK/561214

Suga

Saida (Pollachius virens)

Zona

VI; Vb (EK ūdeņi), XII un XIV (EK un starptautiskie ūdeņi)

Datums

1.9.2009.

7.10.2009.

7.10.2009.
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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 933/2009
(2009. gada 6. oktobris),
ar ko nosaka kārtību, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 779/98 attiecībā uz noteiktu tarifa
kvotu atvēršanu un pārvaldību Turcijas izcelsmes mājputnu gaļas nozares produktu importam
Kopienā
1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko
nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK)
Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (6).

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
(4)

Ņemot vērā īpatnības, kas saistītas ar pāreju no vienas
pārvaldības sistēmas uz citu, šajā regulā reglamentētā
kvota nav jāuzskata par kritisku Regulas (EEK)
Nr. 2454/93 308.c panta nozīmē. Tomēr nav izslēgts,
ka citos apstākļos šī kvota kļūs kritiska minētā panta
nozīmē.

(5)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1383/2007 būtu jāatceļ un jāaiz
stāj ar jaunu regulu. Tomēr būtu vēlams turpināt
piemērot šo regulu importa licencēm par importa
kvotu periodiem, kas noris pirms periodiem, uz kuriem
attiecināma šī regula.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaim
niecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas
atzinumu,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK)
Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu
organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimnie
cības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās
144. panta 1. punktu un 148. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 7. aprīļa Regulu (EK)
Nr. 779/98 par Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktu
importu Kopienā, ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 4115/86 un
groza Regulu (EK) Nr. 3010/95, un jo īpaši tās 1. pantu (2),

tā kā:

EK un Turcijas Asociācijas padomes 1998. gada
25. februāra Lēmumā Nr. 1/98 par lauksaimniecības
produktu tirdzniecības režīmu (3) ir noteikta atvieglojumu
sistēma, kas piemērojama Turcijas izcelsmes lauksaimnie
cības produktu importam Kopienā.

(1)

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Ar Komisijas 2007. gada 26. novembra Regulu (EK)
Nr. 1383/2007, ar ko nosaka kārtību, kā piemērot
Padomes Regulu (EK) Nr. 779/98 attiecībā uz noteiktu
tarifa kvotu atvēršanu un pārvaldību Turcijas izcelsmes
mājputnu gaļas nozares produktu ievedumiem
Kopienā (4), proti, ar regulu, kura aizstāja Regulu (EK)
Nr. 1396/98 (5), ir atvērtas tarifu kvotas mājputnu gaļas
nozares produktu importam un noteikta šo kvotu pārval
dības kārtība.

(2)

Ņemot vērā to, ka citās lauksaimniecības nozarēs gūtā
pieredze, piemērojot principu “kas pirmais iesniedz, to
pirmo apkalpo”, ir bijusi pozitīva, kā arī lai vienkāršotu
administratīvās procedūras, šajā regulā reglamentētā
kvota turpmāk būtu jāpārvalda saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 1234/2007 144. panta 2. punkta a) apakšpunktā
minēto metodi. Tas būtu jādara saskaņā ar 308.a,
308.b pantu un 308.c panta 1. punktu Komisijas

(3)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

OV
OV
OV
OV
OV

L
L
L
L
L

299, 16.11.2007., 1. lpp.
113, 15.4.1998., 1. lpp.
86, 20.3.1998., 1. lpp.
309, 27.11.2007., 34. lpp.
187, 1.7.1998., 41. lpp.

1.
Ar šo regulu ir atvērta pielikumā norādītā tarifa kvota
mājputnu gaļas nozares produktu importam.

Kvota tiek atvērta ik gadu laika periodam no 1. janvāra līdz
31. decembrim (“importa kvotas periods”).

2.
Šīs regulas pielikumā minēto kvotu pārvalda saskaņā ar
Regulas (EEK) Nr. 2454/93 308.a, 308.b pantu un
308.c panta 1. punktu. Minētās regulas 308.c panta 2. un
3. punktu nepiemēro.

2. pants
Lai laistu brīvā apgrozībā produktus, kas importēti saskaņā ar
šīs regulas pielikumā minēto kvotu, ir jāuzrāda izcelsmes aplie
cinājums atbilstīgi 16. panta noteikumiem 3. protokolā, kas
pievienots EK un Turcijas Asociācijas padomes Lēmumam
Nr. 1/98.
(6) OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.
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3. pants
Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 1383/2007. Tomēr to turpina piemērot attiecībā uz tiesībām, kas izriet no
licencēm, kuras izdotas pirms 2010. gada 1. janvāra, līdz to derīguma termiņa beigām.
4. pants
Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2009. gada 6. oktobrī
Komisijas vārdā –
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

PIELIKUMS

Kārtas numurs

KN kodi

Muitas nodoklis atbilstoši tarifa kvotai
(EUR par tonnu)

Gada tarifa kvota
(tonnās, tīrsvars)

09.0244

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230
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DIREKTĪVAS
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/103/EK
(2009. gada 16. septembris)
par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un
kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību
(kodificēta versija)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

šanu (Ceturtā direktīva par mehānisko transportlīdzekļu
apdrošināšanu) (6) ir vairākkārt būtiski grozītas (7). Skaid
rības un praktisku iemeslu labad būtu lietderīgi veikt
minēto četru direktīvu, kā arī Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīva 2005/14/EK (2005. gada 11. maijs),
ar ko 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 attiecībā uz civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transport
līdzekļu lietošanu (8), kodifikāciju.

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā
95. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzi
numu (1),

(2)

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saistībā ar mehā
nisko transportlīdzekļu lietošanu (mehānisko transportlī
dzekļu apdrošināšana) ir jo īpaši svarīga Eiropas pilso
ņiem, vai tie būtu apdrošinājuma ņēmēji vai cietušie
satiksmes negadījumā. Tā arī ir nozīmīgs jautājums
apdrošināšanas sabiedrībām, jo tā ir svarīgs elements
nedzīvības apdrošināšanas uzņēmējdarbībā Kopienā.
Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana ietekmē
personu pārvietošanās brīvību un transportlīdzekļu
brīvu apriti. Tādēļ galvenajam Kopienas darbības mērķim
finanšu pakalpojumu jomā būtu jābūt mehānisko trans
portlīdzekļu apdrošināšanas iekšējā tirgus stiprināšanai un
konsolidēšanai.

(3)

Dalībvalstīm jāveic visi pasākumi, kas nepieciešami, lai
nodrošinātu to, ka civiltiesiskā atbildība attiecībā uz to
transportlīdzekļu izmantošanu, kas parasti atrodas tās
teritorijā, būtu apdrošināta. Sedzamās atbildības apjomu
un apdrošināšanas seguma noteikumus nosaka, pamato
joties uz to apmēriem.

(4)

Lai izvairītos no šīs direktīvas iespējamas nepareizas
interpretācijas un lai atvieglotu apdrošināšanas seguma
iegūšanu transportlīdzekļiem ar pagaidu numura zīmēm,
teritorijas, kur transportlīdzeklis parasti atrodas, definīcijai
būtu jāatsaucas uz tās valsts teritoriju, kuras numura
zīme ir transportlīdzeklim, neatkarīgi no tā, vai šī
numura zīme ir pastāvīga vai pagaidu zīme.

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 72/166/EEK (1972. gada 24. aprīlis)
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz civil
tiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko
transportlīdzekļu izmantošanu un attiecībā uz kontroli
saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību (3),
Padomes Otrā direktīva 84/5/EEK (1983. gada 30. decem
bris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz
transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdro
šināšanu (4), Padomes Trešā direktīva 90/232/EEK (1990.
gada 14. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu
attiecībā uz transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbil
dības obligāto apdrošināšanu (5), Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīva 2000/26/EK (2000. gada 16. maijs)
par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz trans
portlīdzekļu lietošanas civiltiesiskās atbildības apdrošinā

(1) OV C 224, 30.8.2008., 39. lpp.
(2) Eiropas Parlamenta 2008. gada 21. oktobra Atzinums (Oficiālajā
Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2009. gada 13. jūlija
Lēmums.
(3) OV L 103, 2.5.1972., 1. lpp.
(4) OV L 8, 11.1.1984., 17. lpp.
(5) OV L 129, 19.5.1990., 33. lpp.

(6) OV L 181, 20.7.2000., 65. lpp.
(7) Sk. I pielikuma A daļu.
(8) OV L 149, 11.6.2005., 14. lpp.
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(5)

Tomēr ievērojot vispārējo kritēriju, saskaņā ar kuru
numura zīme nosaka teritoriju, kurā transportlīdzeklis
parasti atrodas, būtu jāparedz īpašais noteikums gadīju
miem, kad negadījumu izraisa transportlīdzeklis bez
numura zīmes vai kad tā numura zīme neatbilst vai
vairs neatbilst attiecīgajam transportlīdzeklim. Šādos gadī
jumos un vienīgi prasījumu nokārtošanas nolūkā terito
rijai, kurā transportlīdzeklis parasti atrodas, būtu jābūt
teritorijai, kurā noticis negadījums.

(6)

Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšanas sistemātisku
pārbaužu aizliegumu vajadzētu piemērot transportlīdzek
ļiem, kas parasti atrodas citas dalībvalsts teritorijā, kā arī
transportlīdzekļiem, kas parasti atrodas trešās valsts teri
torijā, taču iebrauc no citas dalībvalsts teritorijas. Ir
atļautas tikai nesistemātiskas pārbaudes, kuras nav diskri
minējošas un kuras veic kā daļu no kontroles, kuras
vienīgais mērķis nav pārbaudīt apdrošināšanu.

(7)

Zaļo karšu kontroles atcelšanu transportlīdzekļiem, kas
parasti atrodas kādā dalībvalstī un iebrauc citas dalīb
valsts teritorijā, var nodrošināt nolīgums starp valstu
apdrošināšanas apvienībām, ar kuru katra valsts apvienība
garantētu kompensāciju saskaņā ar savu tiesību aktu
noteikumiem, kas dod tiesības uz kompensāciju par
jebkādiem zaudējumiem vai miesas bojājumiem, kurus
tās teritorijā izraisījis kāds no šiem transportlīdzekļiem,
neatkarīgi no tā, vai tas bijis apdrošināts.

(8)

Šāds garantijas līgums paredz to, ka visi Kopienas mehā
niskie transportlīdzekļi, kas pārvietojas Kopienas terito
rijā, ir apdrošināti. Katras dalībvalsts tiesību aktiem
tādēļ būtu jāparedz transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, kas ir derīga
visā Kopienas teritorijā.

(9)

Sistēmu, kas paredzēta šajā direktīvā, varētu attiecināt arī
uz transportlīdzekļiem, kuri parasti atrodas trešo valstu
teritorijā, attiecībā uz kurām ir līdzīgs līgums, ko noslē
gušas dalībvalstu apvienības.

(10)

Dalībvalstīm būtu jābūt iespējai atkāpties no vispārējā
pienākuma, neattiecinot obligātu apdrošināšanu uz trans
portlīdzekļiem, kas pieder noteiktām fiziskām vai juridis
kām personām, kas var būt publiskas vai privātas
personas. Gadījumos, kad negadījumu izraisa šādi trans
portlīdzekļi, dalībvalstij, kas izdara minēto atkāpi, būtu
jānozīmē iestāde vai struktūra, kas kompensē zaudējumus
cietušajiem negadījumos, kas izraisīti citā dalībvalstī. Būtu
jānodrošina, ka atbilstīgi kompensē zaudējumus ne tikai
cietušajiem negadījumos, kurus izraisījuši šādi transport
līdzekļi ārzemēs, bet arī cietušajiem negadījumos, kas

7.10.2009.

notikuši tajā pašā dalībvalstī, kurā transportlīdzeklis
parasti atrodas, neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo šīs valsts
teritorijā. Turklāt dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to
personu sarakstu, kuras ir atbrīvotas no obligātās apdro
šināšanas, un to iestāžu un struktūru sarakstu, kuras ir
atbildīgas par kompensāciju izmaksu cietušajiem negadī
jumos, kurus izraisījuši šādi transportlīdzekļi, dara
zināmu Komisijai publicēšanai.

(11)

Dalībvalstīm būtu jābūt iespējai atkāpties no vispārējā
pienākuma, neattiecinot obligāto apdrošināšanu uz dažu
veidu transportlīdzekļiem vai konkrētiem transportlīdzek
ļiem ar speciālu zīmi. Šādā gadījumā citas dalībvalstis
drīkst pieprasīt, lai personai, kas iebrauc to teritorijā,
būtu derīga zaļā karte vai pie robežas noslēgts apdroši
nāšanas līgums, lai nodrošinātu kompensāciju cietušajiem
negadījumā, kuru varētu izraisīt šādi transportlīdzekļi to
teritorijā. Taču, tā kā robežu kontroles likvidēšanas dēļ
Kopienā nav iespējams nodrošināt to, ka transportlī
dzekļi, kas šķērso robežu, ir apdrošināti, kompensāciju
cietušajiem ārzemēs izraisītos negadījumos nav iespējams
garantēt. Būtu arī jānodrošina, ka atbilstīgu kompensāciju
piešķir ne tikai cietušajiem šādu transportlīdzekļu izrai
sītos negadījumos ārzemēs, bet arī pašā dalībvalstī, kurā
transportlīdzeklis parasti atrodas. Šim nolūkam dalībval
stīm būtu jāattiecas pret cietušajiem šādu transportlī
dzekļu izraisītos negadījumos tāpat kā pret cietušajiem
negadījumos, kurus izraisījuši neapdrošināti transportlī
dzekļi. Kompensāciju cietušajiem negadījumos, kurus
izraisījuši neapdrošināti transportlīdzekļi, izmaksā par
kompensāciju atbildīgā iestāde tajā dalībvalstī, kurā
noticis negadījums. Gadījumā, ja kompensāciju izmaksā
cietušajiem tādu transportlīdzekļi izraisītos negadījumos,
uz kuriem attiecas atkāpe, par kompensāciju atbildīgajai
iestādei būtu jābūt prasījuma tiesībām pret iestādi tajā
dalībvalstī, kurā transportlīdzeklis parasti atrodas. Pēc
noteikta perioda, ņemot vērā pieredzi saistībā ar minētās
atkāpes īstenošanu un piemērošanu, Komisijai vajadzības
gadījumā būtu jāiesniedz priekšlikumi tās nomainīšanai
vai atcelšanai.

(12)

Dalībvalstu saistībām garantēt apdrošināšanas segumu
vismaz attiecībā uz noteiktām minimālajām summām ir
liela nozīme cietušo aizsardzības nodrošināšanā. Mini
mālās apdrošināšanas seguma summas par miesas bojā
jumiem būtu jāaprēķina tā, lai sniegtu pilnīgu un taisnīgu
kompensāciju tiem cietušajiem, kas guvuši ļoti smagus
miesas bojājumus, vienlaikus ņemot vērā tādu nelaimes
gadījumu nelielo skaitu, kuros iesaistīti vairāki cietušie,
un tādu nelaimes gadījumu nelielo skaitu, kuros vairāki
cietušie gūst ļoti smagus miesas bojājumus viena un tā
paša nelaimes gadījuma gaitā. Būtu jāparedz minimālā
apdrošināšanas seguma summa par cietušo vai par prasī
jumu. Lai atvieglotu šo minimālo summu ieviešanu, būtu
jānosaka piecu gadu pārejas periods. Tomēr būtu jāpa
redz īsāks termiņš nekā šis pārejas periods, kurā dalībval
stīm šīs summas būtu jāpalielina vismaz par pusi no
attiecīgajiem līmeņiem.
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(13)

Lai nodrošinātu to, ka minimālās apdrošināšanas seguma
summas ar laiku nesarūk, ir jāparedz klauzula par perio
disku pārskatīšanu, kā kritēriju izmantojot Eiropas patē
riņa cenu indeksu (EPCI), kuru publicē Statistikas birojs,
kā noteikts Padomes Regulā (EK) Nr. 2494/95 (1995.
gada 23. oktobris) par saskaņotajiem patēriņa cenu
indeksiem (1). Būtu jāparedz arī šādas pārskatīšanas
procedūras noteikumi.

(14)

Jāparedz, lai iestāde garantē, ka cietušais nepaliks bez
kompensācijas, ja transportlīdzeklis, kas izraisījis negadī
jumu, nav apdrošināts vai identificēts. Ir svarīgi nodro
šināt, ka negadījumā cietušais varētu vispirms tieši
vērsties minētajā iestādē. Dalībvalstīm tomēr būtu jādod
iespēja piemērot dažus ierobežotus izņēmumus minētās
iestādes kompensāciju izmaksāšanā un noteikt, ka
kompensācijas par neidentificēta transportlīdzekļa radīto
kaitējumu īpašumam var ierobežot vai neizmaksāt,
ņemot vērā krāpšanas iespējamību.

(15)

Cietušo interesēs ir tas, lai konkrētās izņēmuma klauzulas
attiektos tikai uz apdrošinātāja attiecībām ar negadījuma
izraisītāju. Tomēr gadījumos, kad transportlīdzeklis ir
nozagts vai iegūts vardarbīgi, dalībvalstis var noteikt, ka
iepriekšminētā iestāde maksā kompensāciju.

(16)

Lai mazinātu minēto iestāžu finansiālo slogu, dalībvalstis
var paredzēt noteiktus ierobežojumus gadījumiem, kad
iestāde izmaksā kompensāciju par kaitējumu īpašumam,
ko radījis nozagts vai vardarbīgi iegūts transportlīdzeklis.

(17)

Iespēju ierobežot vai nepieļaut kompensācijas izmaksu,
kas pienākas cietušajiem, pamatojoties uz to, ka trans
portlīdzeklis nav identificēts, nevajadzētu piemērot, ja
iestāde ir izmaksājusi kompensāciju par nozīmīgiem
miesas bojājumiem jebkuram cietušajam, kas cietis tajā
pašā negadījumā, kurā radīts kaitējums īpašumam. Dalīb
valstis var paredzēt nekompensējamu daļu, kas nepār
sniedz šajā direktīvā noteikto robežvērtību un par kuru
var būt atbildīgs īpašuma kaitējuma cietušais. Nosacījumi,
saskaņā ar kuriem miesas bojājumus uzskata par nozīmī
gajiem, būtu jānosaka ar tās dalībvalsts tiesību aktiem vai
administratīvām normām, kurā notika negadījums. Pare
dzot šos nosacījumus, dalībvalsts var ņemt vērā cita
starpā to, vai saistībā ar miesas bojājumu bija nepiecie
šama uzturēšanās medicīnas iestādē.

(18)

Ja noticis negadījums, ko izraisījis neapdrošināts trans
portlīdzeklis, iestāde, kas sniedz kompensāciju cietušajiem
negadījumos, kurus izraisījuši neapdrošināti vai neidenti
ficēti transportlīdzekļi, labāk nekā cietušais var celt
prasību pret atbildīgo personu. Tomēr būtu jāparedz, ka
iestāde nevar prasīt cietušajam, kuram pienākas kompen
sācija, pierādīt, ka atbildīgā persona ir maksātnespējīga
vai atsakās maksāt.

(1) OV L 257, 27.10.1995., 1. lpp.
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(19)

Ja rodas strīds starp iepriekšminēto iestādi un civiltiesis
kās atbildības apdrošinātāju par to, kuram būtu jāmaksā
kompensācija negadījumā cietušajam, tad, lai novērstu to,
ka kompensācijas izmaksa cietušajam aizkavējas, dalībval
stīm būtu jānodrošina, ka viena no šīm pusēm līdz strīda
atrisināšanai ir pirmām kārtām atbildīgā par kompensā
cijas izmaksu.

(20)

Ceļu satiksmes negadījumā cietušajām personām būtu
jāgarantē līdzvērtīga attieksme neatkarīgi no tā, kurā
vietā Kopienā negadījumi notikuši.

(21)

Apdrošināšanas ņēmēja, autovadītāja vai jebkuras citas
atbilstīgas personas ģimenes locekļiem būtu jāsniedz
tāda aizsardzība, kas katrā ziņā ir pielīdzināma trešās
personas aizsardzībai attiecībā uz miesas bojājumiem.

(22)

Miesas bojājumi un kaitējums īpašumam, kas nodarīts
gājējiem, riteņbraucējiem un citiem ceļu satiksmes dalīb
niekiem, kas neizmanto mehāniskos transportlīdzekļus
un parasti visbiežāk cieš negadījumos, būtu jāsedz ar
negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa obligāto apdroši
nāšanu, ja viņiem pienākas kompensācija atbilstīgi valsts
civiltiesību aktiem. Šis noteikums neierobežo lēmumus
par civiltiesisko atbildību vai kompensācijas lielumu par
zaudējumiem konkrētā negadījumā atbilstīgi valsts tiesību
aktiem.

(23)

Jebkura pasažiera, kas atrodas transportlīdzeklī, iekļau
šana apdrošināšanas segumā ir liels spēkā esošo tiesību
aktu sasniegums. Šis mērķis būtu apdraudēts, ja atbilstīgi
valstu tiesību aktiem vai noteikumiem, kas iekļauti apdro
šināšanas līgumā, apdrošināšanas segums neattiektos uz
pasažieriem, ja viņi būtu zinājuši vai viņiem būtu vaja
dzējis zināt, ka transportlīdzekļa vadītājs negadījuma brīdī
ir bijis alkohola vai citas apreibinošas vielas ietekmē.
Parasti pasažieris nevar pareizi noteikt vadītāja reibuma
pakāpi. Mērķi atturēt cilvēkus vadīt transportlīdzekli
apreibinošu vielu ietekmē nevar panākt, samazinot
apdrošināšanas segumu tiem pasažieriem, kas ir trans
portlīdzekļa negadījuma cietušie. Tas, ka uz šiem pasažie
riem attiecas transportlīdzekļa obligātā apdrošināšana,
neierobežo lēmumus par viņu atbildību, kas tiem, iespē
jams, būtu jāuzņemas atbilstīgi spēkā esošajiem valsts
tiesību aktiem, vai par kompensācijas lielumu par zaudē
jumiem konkrētā negadījumā.

(24)

Visām transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības
obligātās apdrošināšanas polisēm vajadzētu būt derīgām
visā Kopienas teritorijā.

L 263/14

(25)

(26)
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Dažas apdrošināšanas sabiedrības iekļauj apdrošināšanas
polisē noteikumus, kas nosaka, ka līgumu atceļ, ja trans
portlīdzeklis atrodas ārpus tās dalībvalsts, kurā tas reģis
trēts, ilgāk par noteiktu laika posmu. Šāda prakse ir pret
runā ar šajā direktīvā noteiktajiem principiem, saskaņā ar
kuriem obligātajai mehānisko transportlīdzekļu apdroši
nāšanai, ņemot par pamatu vienreizēju prēmiju, būtu
jāattiecas uz visu Kopienas teritoriju. Tādēļ būtu jāprecizē,
ka apdrošināšanas segums ir derīgs visā līguma darbības
laikā neatkarīgi no tā, vai transportlīdzeklis atrodas citā
dalībvalstī kādu noteiktu laika posmu, neskarot dalīb
valstu tiesību aktos noteiktās saistības attiecībā uz trans
portlīdzekļu reģistrāciju.

Apdrošināto personu interesēs katrai apdrošināšanas
polisei visās dalībvalstīs būtu jānodrošina apdrošinājuma
vienreizēja prēmija, ko paredz valsts tiesību akti vai ko
paredz tās dalībvalsts tiesību akti, kurā transportlīdzeklis
parasti atrodas, ja apdrošinājums ir lielāks.

(27)

Būtu jāveic pasākumi, lai atvieglotu apdrošināšanas
seguma saņemšanu par transportlīdzekļiem, kas ievesti
no vienas dalībvalsts otrā, pat ja transportlīdzeklis vēl
nav reģistrēts galamērķa dalībvalstī. Būtu jāparedz iespēja
piemērot pagaidu izņēmumu no vispārējā noteikuma, kas
nosaka riska dalībvalsti. Trīsdesmit dienas pēc dienas,
kurā transportlīdzeklis pircējam piegādāts, darīts pieejams
vai nosūtīts, galamērķa dalībvalsts būtu jāuzskata par
riska dalībvalsti.

(28)

Personai, kas vēlas noslēgt jaunu mehāniskā transportlī
dzekļa apdrošināšanas līgumu ar citu apdrošinātāju, būtu
jādod iespēja pamatot informāciju par negadījumiem un
prasījumiem saskaņā ar veco līgumu. Apdrošinājuma
ņēmējam būtu jābūt tiesībām jebkurā laikā pieprasīt ziņo
jumu par prasījumiem vai par to neesamību saistībā ar
vienu vai vairākiem transportlīdzekļiem, uz kuriem
attiecās apdrošināšanas līgums, vismaz pēdējo piecu
gadu laika posmā, uz ko attiecās līgums. Apdrošināšanas
sabiedrībai vai jebkurai struktūrai, ko dalībvalsts nozīmē
jusi obligātās apdrošināšanas sniegšanai vai šādu apstip
rinājumu sagādei, šāds ziņojums būtu jāiesniedz apdroši
nājuma ņēmējam piecpadsmit dienu laikā pēc pieprasī
juma iesniegšanas.

(29)

Lai nodrošinātu mehānisko transportlīdzekļu negadī
jumos cietušo pienācīgu aizsardzību, dalībvalstīm būtu
jāaizliedz apdrošināšanas sabiedrībām atsaukties uz
nekompensējamu daļu pret cietušo personu.

(30)

Tiesības atsaukties uz apdrošināšanas līgumu un izvirzīt
tiešu prasību pret apdrošināšanas sabiedrību ir ļoti nozī
mīgs faktors jebkura transportlīdzekļa negadījuma cietušo
aizsardzībai. Lai veicinātu efektīvu un ātru prasījumu
nokārtošanu un lai pēc iespējas izvairītos no dārgiem
juridiskiem procesiem, tiesības izvirzīt tiešu prasību pret
apdrošināšanas sabiedrību, kas sedz atbildīgās personas
civiltiesisko atbildību, būtu jāparedz jebkuros mehānisko
transportlīdzekļu negadījumos cietušajiem.

7.10.2009.

(31)

Lai piedāvātu pietiekošu aizsardzību mehāniskā transport
līdzekļa negadījumā cietušajam, “pamatota piedāvājuma”
procedūra būtu jāpiemēro visiem mehānisko transportlī
dzekļu negadījumiem. Tā pati procedūra būtu jāpiemēro
mutatis mutandis arī gadījumos, kad ar negadījumu sais
tītus prasījumus nokārto valsts apdrošinātāju apvienības.

(32)

Saskaņā ar 11. panta 2. punktu, skatītu saistībā ar 9.
panta 1. punkta b) apakšpunktu Padomes Regulā (EK)
Nr. 44/2001 (2000. gada 22. decembris) par jurisdikciju
un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerc
lietās (1), cietušās puses var ierosināt tiesvedību pret civil
tiesiskās atbildības apdrošinātāju tajā dalībvalstī, kurā ir
to domicils.

(33)

Zaļo karšu biroju sistēma garantē ātru atlīdzības prasī
jumu nokārtošanu cietušās personas valstī, pat ja otra
puse ir no citas Eiropas valsts.

(34)

Cietušajām personām, kas cietušas zaudējumus vai
guvušas miesas bojājumus tādā transportlīdzekļa ceļu
satiksmes negadījumā, uz kuru attiecas šī direktīva un
kurš noticis valstī, kur viņas nedzīvo, būtu jābūt tiesībām
iesniegt prasības pret atbildīgās personas apdrošināšanas
sabiedrības iecelto atlīdzības prasību administrēšanas
pārstāvi dalībvalstī, kur viņi dzīvo. Šis risinājums dotu
iespēju personām, kas cietušas zaudējumus ārpus savas
dzīvesvietas dalībvalsts, izmantot tām zināmas proce
dūras.

(35)

Sistēma, ka atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvis ir
cietušās personas dzīvesvietas dalībvalstī, neietekmē ne
materiālo tiesību normas, kuras piemēro katrā atsevišķā
gadījumā, ne jautājumu par jurisdikciju.

(36)

Personai, kas cietusi zaudējumus vai guvusi miesas bojā
jumus, tiešas prasījuma tiesības pret apdrošināšanas
sabiedrību ir loģisks papildinājums minēto pārstāvju
iecelšanai un uzlabo tiesisko stāvokli personām, kuras
cietušas transportlīdzekļa ceļu satiksmes negadījumos
ārpus minēto personu dzīvesvietas dalībvalsts.

(37)

Būtu jāparedz, ka dalībvalsts, kur apdrošināšanas sabied
rība ir licencēta, pieprasītu sabiedrībai iecelt pastāvīgus
atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvjus, kas dzīvo
vai ir reģistrēti pārējās dalībvalstīs, uzdodot viņiem
apkopot visu vajadzīgo informāciju, kura saistīta ar
prasībām, kas rodas pēc šādiem negadījumiem, un
piešķirot viņiem pietiekamas pilnvaras pārstāvēt apdroši
nāšanas sabiedrību, ietverot kompensāciju izmaksu. Atlī
dzības prasību administrēšanas pārstāvjiem vajadzētu būt
piešķirtām pietiekamām pilnvarām pārstāvēt apdrošinā
šanas sabiedrību attiecībās ar personām, kas cietušas
negadījumos, un pārstāvēt apdrošināšanas sabiedrību
valsts iestādēs un vajadzības gadījumā tiesās, ciktāl tas
atbilst starptautiskām privāttiesību normām par jurisdik
cijas noteikšanu.

(1) OV L 12, 16.1.2001., 1. lpp.
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(38)

Atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvju darbības nav
pietiekamas, lai piešķirtu jurisdikciju cietušas personas
dzīvesvietas dalībvalsts tiesām, ja to neparedz starptautis
kās privāttiesību normas par jurisdikcijas noteikšanu.

(39)

Vienam no nosacījumiem attiecībā uz to apdrošināšanas
darbību sākšanu un veikšanu, kas pieder pie Padomes
Pirmās direktīvas 73/239/EEK (1973. gada 24. jūlijs)
par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attie
cībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās
apdrošināšanas nozarē, kas nav dzīvības apdrošinā
šana (1), pielikuma A punktā norādītās 10. nozares,
izņemot pārvadātāju atbildību, jābūt tādu pārstāvju norī
košanai, kuri atbild par prasību nokārtošanu. Tādēļ šis
nosacījums būtu jāīsteno ar vienreizēju oficiālu atļauju,
ko izsniedz iestādes dalībvalstī, kur atrodas apdrošinā
šanas sabiedrības galvenais birojs, kā norādīts Padomes
1992. gada 18. jūnija Direktīvas 92/49/EEK (1992. gada
18. jūnijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordi
nēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības
apdrošināšana, ar kuru groza Direktīvu 73/239/EEK un
Direktīvu 88/357/EEK (Trešā nedzīvības apdrošināšanas
direktīva) (2) II sadaļā. Šim nosacījumam būtu arī jāat
tiecas uz apdrošināšanas sabiedrībām, kam galvenais
birojs nav Kopienā, kura tām ir piešķīrusi atļauju veikt
apdrošināšanu Kopienas dalībvalstī.

(40)

(41)

Papildus tā nodrošināšanai, ka apdrošināšanas sabiedrībai
ir pārstāvis valstī, kur cietusī persona dzīvo, ir lietderīgi
garantēt cietušajai personai īpašas tiesības, lai prasība
tiktu nokārtota nekavējoties. Tādēļ valsts tiesību aktos
būtu jāiekļauj efektīvi un sistemātiski finansiāli vai līdz
vērtīgi administratīvi sodi, ja apdrošināšanas sabiedrība
vai tās pārstāvis nav izpildījis savas saistības pieņemamā
laikā piedāvāt kompensāciju, piemēram, rīkojumi, kas
apvienoti ar administratīvi uzliktiem sodiem, regulāri
ziņojumi uzraudzības iestādēm, pārbaudes uz vietas,
publikācijas valsts oficiālajā vēstnesī un presē, sabiedrības
darbības apturēšana (aizliegums uz noteiktu laiku noslēgt
jaunus līgumus), tāda uzraudzības iestāžu īpaša pārstāvja
iecelšana, kurš atbild par uzraudzību, vai sabiedrība
darbojas saskaņā ar tiesību aktiem apdrošināšanas jomā,
apdrošināšanas atļaujas atcelšanu, sankciju piemērošanu
direktoriem un administrācijai. Tam nevajadzētu iero
bežot iespēju piemērot citus pasākumus – īpaši atbilstīgi
tiesību aktiem par uzraudzību, – kurus var uzskatīt par
lietderīgiem. Tomēr pastāv nosacījums, ka nevajadzētu
būt nekādiem strīdiem par atbildību un radītiem zaudē
jumiem un ievainojumiem, lai pieņemamā laikā apdroši
nāšanas sabiedrība varētu veikt pamatoto piedāvājumu.
Pamatotajam kompensācijas piedāvājumam būtu jābūt
rakstiskam, un tajā būtu jānorāda pamatojums atbildības
un zaudējumu novērtēšanai.

Papildus minētām sankcijām būtu lietderīgi noteikt, ka
jāmaksā procenti par kompensācijas apjomu, ko cietušai

(1) OV L 228, 16.8.1973., 3. lpp.
(2) OV L 228, 11.8.1992., 1. lpp.
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personai piedāvājusi apdrošināšanas sabiedrība vai
piespriedusi tiesa, ja piedāvājums nav sniegts noteiktajā
termiņā. Ja dalībvalstīs ir noteikumi attiecībā uz kavējuma
procentiem, šos noteikumus varētu īstenot, norādot tos.

(42)

Personām, kas cietušas zaudējumus vai guvušas miesas
bojājumus transportlīdzekļa ceļu satiksmes negadījumos,
dažreiz ir grūti noskaidrot tās apdrošināšanas sabiedrības
nosaukumu, kura negadījumā iesaistītajam nodrošina
transportlīdzekļu lietošanas civiltiesiskās atbildības apdro
šināšanu.

(43)

Šādu cietušo personu interesēs dalībvalstīs būtu jāizveido
informācijas centri, lai nodrošinātu, ka šādu informāciju
attiecībā uz negadījumu, kurā iesaistīts transportlīdzeklis,
var iegūt nekavējoties. Tādiem informācijas centriem arī
būtu jāsniedz cietušajām personām informācija par atlī
dzības prasību administrēšanas pārstāvjiem. Šādiem
centriem būtu savstarpēji jāsadarbojas un ātri jāatbild
uz citu dalībvalstu centru lūgumiem pēc informācijas
par atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvjiem. Būtu
lietderīgi, ka šie centri savāktu informāciju par faktisko
apdrošināšanas seguma beigu dienu, bet ne par polises
sākotnējā derīguma termiņa beigām, ja līguma darbību
pagarina sakarā ar neanulēšanu.

(44)

Būtu jāparedz īpaši noteikumi transportlīdzekļiem
(piemēram, valdības vai militāriem transportlīdzekļiem),
kuri ir atbrīvoti no civiltiesiskās atbildības apdrošinā
šanas.

(45)

Cietušajai personai var būt likumīgas intereses iegūt
informāciju par transportlīdzekļa īpašnieku vai parasto
braucēju, vai reģistrēto turētāju, piemēram, ja tā var
iegūt kompensāciju tikai no šīm personām, jo transport
līdzeklis nav atbilstīgi apdrošināts vai zaudējumi pār
sniedz apdrošinājuma summu, tad būtu jāsniedz arī šī
informācija.

(46)

Sniedzamā informācija, piemēram, transportlīdzekļa īpaš
nieka vai parastā braucēja vārds un adrese un apdrošinā
šanas polises vai transportlīdzekļa valsts reģistrācijas
numurs, satur personu datus, kas norādīti Eiropas Parla
menta un Padomes Direktīvā 95/46/EK (1995. gada
24. oktobris) par fizisko personu aizsardzību attiecībā
uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (3).
Datu apstrādei, ko pieprasa šī direktīva, valstī būtu jāveic
pasākumi atbilstīgi Direktīvai 95/46/EK. Parasto braucēju
vārds un adrese būtu jāpaziņo tikai tad, ja tas ir paredzēts
valsts tiesību aktos.

(3) OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.
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(47)

(48)
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Jāpieņem noteikumi par kompensācijas iestādēm, pie
kurām cietusī persona var griezties, ja apdrošināšanas
sabiedrība nav iecēlusi savu pārstāvi vai nepārprotami
kavē atlīdzības prasību nokārtošanu, vai nav iespējams
identificēt apdrošināšanas sabiedrību, lai garantētu, ka
cietusī persona nepaliks bez kompensācijas, ja ir tiesības
to saņemt. Kompensācijas iestādes iejaukšanās būtu jāpa
redz tikai retos gadījumos, ja apdrošināšanas sabiedrība
nav izpildījusi savus pienākumus, neraugoties uz iespē
jamo sodu uzlikšanu.

Kompensācijas iestādei ir nozīme atlīdzības prasību
nokārtošanā par jebkuriem cietušās personas zaudēju
miem vai miesas bojājumiem tikai gadījumos, ko iespē
jams objektīvi konstatēt, un tādēļ kompensācijas iestādes
darbība būtu jāierobežo ar pārbaudi, vai kompensācija ir
piedāvāta atbilstīgi noteiktajiem termiņiem un proce
dūrām, bez apjoma novērtēšanas.

7.10.2009.

valstī, kur parasti atrodas neapdrošinātais transportlī
dzeklis, kā lietošana ir izraisījusi negadījumu. Ja nav
iespējams identificēt transportlīdzekli, būtu jāparedz, ka
galīgais debitors ir šim mērķim paredzētais garantijas
fonds, kurš izvietots dalībvalstī, kurā noticis negadījums.

(54)

Šī direktīva nedrīkstētu skart dalībvalstu pienākumus
attiecībā uz termiņiem I pielikuma B daļā minēto direk
tīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemēro
šanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. NODAĻA
VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants
Definīcijas

(49)

(50)

(51)

Juridiskajām personām, kam tiesību akti paredz pārņemt
cietušās personas prasības pret personu, kura ir atbildīga
par negadījumu, vai tās apdrošināšanas sabiedrību
(piemēram, citas apdrošināšanas sabiedrības vai sociālā
nodrošinājuma iestādes), nedrīkstētu būt tiesības iesniegt
attiecīgo prasību kompensācijas iestādei.

Kompensācijas iestādei vajadzētu būt pārņemšanas
tiesībām, ciktāl tā ir kompensējusi cietušai personai. Lai
atvieglotu kompensācijas iestādes prasības pret apdroši
nāšanas sabiedrību piedziņu, ja tā nav iecēlusi savu
pārstāvi vai nepārprotami kavē atlīdzības prasību nokār
tošanu, iestādei, kas nodrošina kompensāciju cietušās
personas valstī, automātiski vajadzētu būt arī tiesībām
atlīdzināt, pārņemot cietušās personas tiesības attiecīgās
iestādes daļā valstī, kur apdrošināšanas sabiedrība ir nodi
bināta. Šai iestādei, ņemot vērā atrašanās vietu, ir labākas
iespējas iesniegt prasību pret apdrošināšanas sabiedrību.

Kaut gan dalībvalstis var noteikt, ka prasību pret
kompensācijas iestādi var celt regresa kārtībā, cietušajai
personai pirms savas prasības iesniegšanas kompensācijas
iestādei tā nebūtu jāiesniedz personai, kas ir atbildīga par
negadījumu. Šajā gadījumā cietusī persona būtu vismaz
tādā pašā statusā, kā iesniedzot prasību pret garantijas
fondu.

Šajā direktīvā:
1) “transportlīdzeklis” ir jebkurš mehāniskais transportlīdzeklis,
kas paredzēts braukšanai pa sauszemi un ko dzen uz priekšu
mehāniskā enerģija, un kas nav sliežu transports, un jebkura
piekabe, neatkarīgi no tā, vai tā ir piekabināta;
2) “cietusī persona” ir ikviena persona, kam ir tiesības uz
kompensāciju par jebkādiem zaudējumiem vai miesas bojā
jumiem, kurus izraisījis transportlīdzeklis;
3) “valsts apdrošinātāju apvienība” ir profesionāla organizācija,
kas izveidota saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas
Eiropas Ekonomikas komisijas Iekšzemes transporta komi
tejas Autotransporta apakškomitejas 1949. gada 25. janvārī
pieņemto 5. ieteikumu un kas apvieno apdrošināšanas
sabiedrības, kurām valstī ir atļauts veikt transportlīdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;
4) “teritorija, kur transportlīdzeklis parasti atrodas” ir:
a) tās valsts teritorija, kuras numura zīme ir transportlīdzeklim, neatkarīgi no tā, vai šī zīme ir pastāvīga vai
pagaidu; vai

(52)

Šī sistēma var darboties, vienojoties kompensācijas
iestādēm, ko izveidojušas vai apstiprinājušas dalībvalstis,
kuras nosaka to funkcijas un pienākumus, kā arī atlīdzi
nāšanas procedūras.

b) ja kāda veida transportlīdzeklis nav jāreģistrē, bet trans
portlīdzeklim ir apdrošināšanas uzlīme vai reģistrācijas
numura zīmei analoga atšķirības zīme, tad tās valsts teri
torija, kurā ir izsniegta apdrošināšanas uzlīme vai zīme;
vai

(53)

Ja nav iespējams identificēt transportlīdzekļa apdrošinā
tāju, būtu jāparedz, ka galīgais debitors attiecībā uz radī
tajiem zaudējumiem, kas jāmaksā cietušai personai, ir šim
mērķim paredzētais garantijas fonds, kurš izvietots dalīb

c) ja kāda veida transportlīdzeklim nav nepieciešama ne
reģistrācijas numura zīme, ne apdrošināšanas uzlīme, ne
atšķirības zīme, tad tās valsts teritorija, kurā pastāvīgi
dzīvo transportlīdzekļa īpašnieks vai tiesīgais lietotājs; vai
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d) gadījumos, ja transportlīdzeklim nav nekādas numura
zīmes vai ja tam ir numura zīme, kas neatbilst vai vairs
neatbilst transportlīdzeklim, un tas ir iesaistīts negadījumā
– tās valsts teritorija, kurā negadījums noticis, prasījuma
nokārtošanas nolūkā saskaņā ar 2. panta a) punktu vai
10. pantu;

5) “zaļā karte” ir starptautiska apdrošināšanas apliecība, kas
izdota valsts apdrošināšanas apvienības vārdā saskaņā ar
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komi
sijas Iekšzemes transporta komitejas Autotransporta apakš
komitejas 1949. gada 25. janvārī pieņemto 5. ieteikumu;
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portlīdzekļu lietošanu, kas parasti atrodas tās teritorijā, ir apdro
šināta.

Sedzamās atbildības apjomu un apdrošināšanas seguma notei
kumus nosaka, pamatojoties uz pirmajā daļā minētajiem pasā
kumiem.

Katra dalībvalsts veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodroši
nātu to, ka apdrošināšanas līgums attiecas arī uz:

6) “apdrošināšanas sabiedrība” ir sabiedrība, kas saņēmusi
oficiālu atļauju saskaņā ar Direktīvas 73/239/EEK 6. pantu
vai 23. panta 2. punktu;

a) jebkuriem zaudējumiem vai miesas bojājumiem, kas izraisīti
citu dalībvalstu teritorijā, saskaņā ar šo valstu tiesību aktiem;

7) “iestāde” ir apdrošināšanas sabiedrības galvenais birojs,
pārstāvniecība vai filiāle saskaņā ar Padomes Otrās direktīvas
88/357/EEK (1988. gada 22. jūnijs) par normatīvo un admi
nistratīvo aktu koordināciju attiecībā uz tiešo apdrošināšanu,
kas nav dzīvības apdrošināšana, par noteikumiem pakalpo
jumu sniegšanas brīvības efektīvākai izmantošanai (1) 2.
panta c) punktu.

b) jebkuriem zaudējumiem vai miesas bojājumiem, ko guvuši
dalībvalstu pilsoņi tiešā braucienā starp divām teritorijām,
kurās ir spēkā līgums, ja par šķērsoto teritoriju neatbild valsts
apdrošinātāju apvienība; šajā gadījumā uz zaudējumiem vai
miesas bojājumiem attiecas spēkā esošie noteikumi par obli
gāto apdrošināšanu dalībvalstī, kuras teritorijā transportlī
dzeklis parasti atrodas.

2. pants
Darbības joma

Pirmajā daļā minētā apdrošināšana obligāti attiecas gan uz kaitē
jumu īpašumam, gan uz miesas bojājumiem.

Direktīvas 4., 6., 7. un 8. panta noteikumus, kas attiecas uz
transportlīdzekļiem, kas parasti atrodas dalībvalsts teritorijā,
piemēro:

4. pants
Pārbaudes attiecībā uz apdrošināšanu

a) pēc tam, kad ir noslēgts nolīgums starp valstu apdrošinā
šanas apvienībām ar noteikumiem, ar kādiem katra valsts
apvienība saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem par obli
gāto apdrošināšanu garantē prasījumu nokārtošanu attiecībā
uz negadījumiem, ko tās valsts teritorijā izraisījuši transport
līdzekļi, kuri parasti atrodas citas dalībvalsts teritorijā, neat
karīgi no tā, vai šie transportlīdzekļi ir apdrošināti;

b) Komisijas noteiktajā dienā pēc tam, kad ciešā sadarbībā ar
dalībvalstīm ir noskaidrots, ka minētais līgums ir noslēgts;

Dalībvalstis atturas veikt pārbaudes attiecībā uz civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanu saistībā ar transportlīdzekļiem, kas
parasti atrodas citas dalībvalsts teritorijā, un transportlīdzekļiem,
kuri parasti atrodas trešās valsts teritorijā, taču iebrauc to teri
torijā no citas dalībvalsts teritorijas. Tomēr tās var veikt nesiste
mātiskas pārbaudes attiecībā uz apdrošināšanu ar nosacījumu,
ka tās nav diskriminējošas un ka tās veic kā daļu no kontroles,
kuras vienīgais mērķis nav pārbaudīt apdrošināšanu.

5. pants
Atkāpes no transportlīdzekļu obligātās apdrošināšanas

c) līguma spēkā esamības laikā.

3. pants

1.
Dalībvalsts drīkst atkāpties no 3. panta attiecībā uz dažām
fiziskām vai juridiskām personām, publiskām vai privātām
personām; attiecīgā valsts sastāda šādu personu sarakstu un
dara to zināmu pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

Transportlīdzekļu obligātā apdrošināšana
Katra dalībvalsts, ievērojot 5. pantu, veic visus vajadzīgos pasā
kumus, lai nodrošinātu to, ka civiltiesiskā atbildība par to trans
(1) OV L 172, 4.7.1988., 1. lpp.

Šī dalībvalsts veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek
izmaksāta kompensācija par jebkādiem zaudējumiem vai miesas
bojājumiem, kurus tās teritorijā un citu dalībvalstu teritorijā
izraisījuši šo personu transportlīdzekļi.

L 263/18

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Ja nepiemēro 2. panta a) punktu, tad šī dalībvalsts izraugās tās
iestādes vai struktūras tajā valstī, kur zaudējumi vai miesas
bojājumi ir radušies, kuras atbild par kompensāciju cietušajām
pusēm saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem.

Tā dara zināmu Komisijai to personu sarakstu, kas ir atbrīvotas
no obligātās apdrošināšanas, un to iestāžu un struktūru
sarakstu, kuras ir atbildīgas par kompensāciju.

7.10.2009.

Katra dalībvalsts arī nodrošina, ka apvienība sniedz a) un b)
punktā minēto informāciju tās valsts apdrošinātāju apvienībai,
kuras teritorijā pirmajā daļā minētais transportlīdzeklis parasti
atrodas.

2. NODAĻA
NOTEIKUMI, KURI ATTIECAS UZ TRANSPORTLĪDZEKĻIEM,
KAS PARASTI ATRODAS TREŠĀS VALSTS TERITORIJĀ

7. pants
Komisija šo sarakstu publicē.

2.
Katra dalībvalstis var atkāpties no 3. panta noteikumiem
attiecībā uz dažu veidu transportlīdzekļiem vai konkrētiem
transportlīdzekļiem ar speciālu zīmi; attiecīgā valsts sastāda
šādu transportlīdzekļu veidu sarakstu un dara to zināmu
pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

Šādā gadījumā katra dalībvalsts nodrošina, ka attiecībā uz
pirmajā daļā minētajiem transportlīdzekļiem piemēro tādu
pašu režīmu kā transportlīdzekļiem, kuriem 3. pantā noteiktās
apdrošināšanas saistības nav izpildītas.

Valsts pasākumi attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas
parasti atrodas trešās valsts teritorijā
Katra dalībvalsts veic visus atbilstošos pasākumus, lai nodroši
nātu, ka tās teritorijā netiek lietoti transportlīdzekļi, kas parasti
atrodas trešās valsts teritorijā un iebrauc teritorijā, kurā ir spēkā
līgums, ja vien saskaņā ar dažādu dalībvalstu tiesību aktu
prasībām teritorijā, kurā ir spēkā līgums, uz šo transportlīdzekļu
izraisītiem zaudējumiem vai miesas bojājumiem neattiecas trans
portlīdzekļu lietošanas civiltiesiskās atbildības obligātā apdroši
nāšana.

8. pants
Dokumenti attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas parasti
atrodas trešās valsts teritorijā

Tad garantijas fondam dalībvalstī, kurā noticis negadījums, ir
prasījuma tiesības pret garantijas fondu dalībvalstī, kurā parasti
atrodas transportlīdzeklis.

1.
Katram transportlīdzeklim, kas parasti atrodas trešās valsts
teritorijā, pirms iebraukšanas teritorijā, kurā ir spēkā līgums,
jābūt vai nu derīgai zaļajai kartei, vai pie robežas noslēgtas
apdrošināšanas apliecībai, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir
apdrošināts saskaņā ar 7. pantu.

Sākot ar 2010. gada 11. jūniju, dalībvalstis ziņo Komisijai par šā
punkta īstenošanu un praktisko piemērošanu.

Pēc šo ziņojumu apskates Komisija vajadzības gadījumā iesniedz
priekšlikumus par šīs atkāpes nomainīšanu vai atcelšanu.

Tomēr transportlīdzekļi, kas parasti atrodas trešā valstī, uzska
tāmi par transportlīdzekļiem, kuri parasti atrodas Kopienā, ja
visu dalībvalstu valsts apvienības, katra saskaņā ar savas valsts
tiesību aktiem par obligāto apdrošināšanu, solidāri garantē prasī
jumu nokārtošanu attiecībā uz šo transportlīdzekļu izraisītiem
negadījumiem savas valsts teritorijā.

6. pants
Valsts apdrošinātāju apvienība
Katra dalībvalsts nodrošina, ka gadījumā, ja negadījumu tās teri
torijā izraisījis transportlīdzeklis, kas parasti atrodas citas dalīb
valsts teritorijā, neatkarīgi no 2. panta a) punktā minētajiem
pienākumiem valsts apdrošinātāju apvienība iegūst informāciju:

a) par teritoriju, kurā transportlīdzeklis parasti atrodas, un tā
reģistrācijas numura zīmi, ja tāda ir;

2.
Pēc tam, kad ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm ir noskaidrots,
ka 1. punkta otrajā daļā minētās saistības ir pieņemtas, Komisija
nosaka, no kuras dienas un kuru veidu transportlīdzekļiem
dalībvalstis vairs neprasa uzrādīt 1. punkta pirmajā daļā minētos
dokumentus.

3. NODAĻA
OBLIGĀTĀS APDROŠINĀŠANAS MINIMĀLĀ SUMMA

9. pants
b) ciktāl iespējams, par tiem datiem, kas attiecas uz transportlī
dzekļa apdrošināšanu un parasti norādīti transportlīdzekļa
īpašnieka vai tiesīgā lietotāja zaļajā kartē, un tādā apjomā,
kādā šie dati noteikti dalībvalstī, kuras teritorijā transportlī
dzeklis parasti atrodas.

Minimālā summa
1.
Neskarot lielākas garantijas, ko var noteikt dalībvalstis,
katra dalībvalsts pieprasa, lai 3. pantā minētā apdrošināšana
būtu obligāta vismaz attiecībā uz šādām summām:

7.10.2009.
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a) ja nodarīti miesas bojājumi – minimālā apdrošināšanas
seguma summa EUR 1 000 000 katram cietušajam vai
EUR 5 000 000 par prasījumu neatkarīgi no cietušo skaita;

b) ja nodarīti zaudējumi īpašumam – EUR 1 000 000 par prasī
jumu neatkarīgi no cietušo skaita.

Ja nepieciešams, lai pielāgotu dalībvalstīs noteiktās minimālās
seguma summas atbilstīgi pirmajā daļā noteiktajām, dalībvalstis
var noteikt pārejas periodu līdz 2012. gada 11. jūnijam vai
vēlāk.
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jumu, un citiem apdrošinātājiem vai sociālā nodrošinājuma
iestādēm, kuras pieprasa atlīdzināt cietušajam par to pašu nega
dījumu. Tomēr dalībvalstis nevar atļaut iestādei izvirzīt nosacī
jumu kompensācijas izmaksai, saskaņā ar kuru cietušajai
personai jāpierāda, ka atbildīgā persona nespēj vai atsakās
maksāt.

2.
Cietušais katrā ziņā var griezties tieši iestādē, kam, pama
tojoties uz informāciju, kuru pēc tās lūguma sniedz cietušais,
jādod pamatota atbilde par jebkādas kompensācijas izmaksu.

Dalībvalstis, kas nosaka šādu pārejas periodu, par to informē
Komisiju un norāda pārejas perioda garumu.

Tomēr dalībvalstis var noteikt, ka minētajai iestādei nav jāmaksā
kompensācija personām, kas brīvprātīgi iekāpušas transportlī
dzeklī, kurš radījis kaitējumus vai miesas bojājumus, ja iestāde
var pierādīt, ka personas ir zinājušas, ka tas nav apdrošināts.

Dalībvalstis paaugstina garantijas vismaz par pusi no pirmajā
daļā noteiktajiem līmeņiem vismaz līdz 2009. gada 11. decem
brim vai vēlāk.

3.
Dalībvalstis var ierobežot minētās iestādes maksātu
kompensāciju vai noteikt, ka tai nav jāmaksā kompensācija, ja
īpašumam kaitējis neidentificēts transportlīdzeklis.

2.
Ik pēc pieciem gadiem pēc 2005. gada 11. jūnija vai pēc
jebkura 1. punkta otrajā daļā minētā pārejas perioda beigām
minētajā punktā norādītās summas pārskata atbilstīgi Eiropas
patēriņa cenu indeksam (EPCI), kā noteikts Regulā (EK) Nr.
2494/95.

Tomēr, ja iestāde ir izmaksājusi kompensāciju par nozīmīgajiem
miesas bojājumiem jebkuram cietušajam, kas cietis tajā pašā
negadījumā, kurā kaitējumu īpašumam radījis neidentificēts
transportlīdzeklis, dalībvalstis nevar liegt izmaksāt kompensāciju
par kaitējumu īpašumam, pamatojoties uz to, ka transportlī
dzeklis nav identificēts. Taču dalībvalstis var paredzēt nekom
pensējamu daļu, kas nepārsniedz EUR 500 un par kuru šāda
īpašuma kaitējuma cietušais ir atbildīgs.

Summas pielāgo automātiski. Šīs summas palielina ar procentu
izmaiņu, ko uzrāda EPCI attiecīgajā periodā, tas ir, piecus gadus
tieši pirms pirmajā daļā minētā pārskata, un tās noapaļo līdz
EUR 10 000.

Komisija ziņo pielāgotās summas Eiropas Parlamentam un
Padomei un nodrošina, ka tās tiek publicētas Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.

4. NODAĻA
KOMPENSĀCIJAS PAR KAITĒJUMIEM, KO RADĪJUŠI NEIDEN
TIFICĒTI TRANSPORTLĪDZEKĻI VAI TRANSPORTLĪDZEKĻI,
KAM NAV NOKĀRTOTA 3. PANTĀ PAREDZĒTĀ OBLIGĀTĀ
APDROŠINĀŠANA

Nosacījumi, saskaņā ar kuriem miesas bojājumus uzskata par
nozīmīgajiem, paredzēti saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem
vai administratīvām normām, kurā notiek negadījums. Šajā
sakarā dalībvalsts var ņemt vēra cita starpā to, vai saistībā ar
miesas bojājumu bija nepieciešama uzturēšanās medicīnas
iestādē.

4.
Katra dalībvalsts piemēro savus normatīvos un administra
tīvos aktus attiecībā uz iestādes maksātu kompensāciju, neskarot
nevienu citu praksi, kas ir labvēlīgāka cietušajam.

10. pants

11. pants

Iestāde, kas sniedz kompensācijas

Strīdus gadījumi

1.
Katra dalībvalsts izveido vai pilnvaro iestādi, kas sniegtu
kompensāciju vismaz obligātās apdrošināšanas līmenī par kaitē
jumu īpašumam vai miesas bojājumiem negadījumos, kurus
izraisījuši neidentificēti transportlīdzekļi vai transportlīdzekļi,
kam nav nokārtota 3. pantā paredzētā apdrošināšana.

Ja rodas strīds starp iestādi, kas minēta 10. panta 1. punktā, un
civiltiesiskās atbildības apdrošinātāju par to, kuram būtu
jāmaksā kompensācija negadījumā cietušajai personai, tad dalīb
valstis veic vajadzīgos pasākumus, lai viena no šīm pusēm
pirmām kārtām būtu atbildīga par kompensācijas izmaksu bez
aizkavēšanās.

Pirmā daļa neskar dalībvalstu tiesības ņemt vērā iestādes
maksātas kompensācijas kā papildu vai cita veida kompensācijas
un tiesības izstrādāt noteikumus, lai kārtotu atlīdzības prasījumu
starp iestādi un personu vai personām, kas atbild par negadī

Ja galu galā ir nolemts, ka visa kompensācija vai tās daļa
jāmaksā otrai pusei, tad šī puse attiecīgi atlīdzina tai, kura ir
samaksājusi.
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5. NODAĻA
CIETUŠO ĪPAŠĀS KATEGORIJAS, IZŅĒMUMA KLAUZULAS,
VIENREIZĒJA PRĒMIJA, TRANSPORTLĪDZEKĻI, KAS NOSŪTĪTI
NO VIENAS VALSTS UZ OTRU

7.10.2009.

Dalībvalstīm ir tiesības nepiemērot pirmās daļas noteikumus
negadījumiem, kas notikuši to teritorijā, ciktāl cietušais par
zaudējumiem var saņemt kompensāciju no sociālā nodrošinā
juma iestādes.

12. pants
Cietušo īpašās kategorijas
1.
Neskarot 13. panta 1. punkta otro daļu, 3. pantā minētā
apdrošināšana ietver atbildību par transportlīdzekļa lietošanas
rezultātā radītiem miesas bojājumiem visiem pasažieriem,
izņemot vadītāju.

2.
Apdrošinātās personas, autovadītāja vai jebkuras citas
tādas personas ģimenes locekļus, kas saskaņā ar civiltiesībām
ir atbildīga par negadījumu un kuras atbildība ir apdrošināta
saskaņā ar 3. pantu, pamatojoties uz šo radniecību nedrīkst
izslēgt no apdrošināšanas attiecībām attiecībā uz miesas bojāju
miem.

3.
Direktīvas 3. pantā minētā apdrošināšana attiecas uz
miesas bojājumiem un kaitējumu īpašumam, ko cieš gājēji,
riteņbraucēji un citi ceļu satiksmes dalībnieki, kas neizmanto
mehāniskos transportlīdzekļus un kuriem saskaņā ar valsts civil
tiesību aktiem ir tiesības uz kompensāciju sakarā ar negadīju
miem, kuros iesaistīts transportlīdzeklis.

2.
Ja transportlīdzekļi ir nozagti vai iegūti vardarbīgi, dalīb
valstis var paredzēt, ka 10. panta 1. punktā norādītā iestāde
izmaksā kompensāciju apdrošinātāja vietā, ievērojot šā panta
1. punktā izklāstītos nosacījumus. Ja transportlīdzeklis parasti
atrodas citā dalībvalstī, minētā iestāde nedrīkst neko pieprasīt
no šīs dalībvalsts iestādēm.

Dalībvalstis, kas paredzējušas, ka 10. panta 1. punktā norādītā
iestāde izmaksā kompensāciju par kaitējumu īpašumam, ko
radījis nozagts vai vardarbīgi iegūts transportlīdzeklis, par kuru
cietušais bijis atbildīgs, var noteikt papildu kompensāciju ne
vairāk kā EUR 250.

3.
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to,
ka jebkuri tiesību aktu noteikumi vai apdrošināšanas polises
līguma klauzulas, saskaņā ar kurām apdrošināšanas segums
neattiecas uz pasažieriem, ja pasažieris zināja vai viņam būtu
vajadzējis zināt, ka transportlīdzekļa vadītājs negadījuma brīdī
bijis alkohola vai citas apreibinošas vielas reibumā, tiktu uzska
tītas par spēkā neesošām attiecībā uz šāda pasažiera prasīju
miem.

Šis pants neskar civiltiesisko atbildību vai zaudējumu summu.

13. pants
Izņēmuma klauzulas
1.
Katra dalībvalsts veic visus atbilstošos pasākumus, lai
nodrošinātu to, ka, piemērojot 3. pantu, tiktu uzskatīti par
spēkā neesošiem attiecībā uz prasījumiem, ko iesniedz trešās
personas, kuras ir negadījumā cietušie, jebkuri likumos pare
dzētie vai līgumā noteiktie noteikumi, kas iekļauti apdrošinā
šanas polisē, kura izsniegta saskaņā ar 3. pantu, un kas trans
portlīdzekļu lietošanas vai vadīšanas apdrošināšanu neattiecina
uz:

14. pants
Vienreizēja prēmija
Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka
visas transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obli
gātās apdrošināšanas polises:

a) balstoties uz vienreizēju prēmiju, visā līguma darbības laikā
attiecas uz visu Kopienas teritoriju, tostarp jebkurā laika
posmā līguma darbības laikā, kad transportlīdzeklis atrodas
citās dalībvalstīs; un

a) personām, kam nav tiešu vai netiešu atļauju;

b) personām, kam nav attiecīgā transportlīdzekļa vadītāja aplie
cības;

c) personām, kuras ir pārkāpušas obligātās tehniskās prasības
attiecībā uz attiecīgā transportlīdzekļa stāvokli un drošību.

Tomēr noteikumus vai atrunas, kas minētas pirmās daļas a)
apakšpunktā, var vērst pret personām, kuras apzināti reģistrē
jušas transportlīdzekli, kas radījis kaitējumus vai traumas, ja
apdrošinātājs var pierādīt, ka personas ir zinājušas, ka trans
portlīdzeklis ir zagts.

b) ņemot par pamatu to pašu vienreizējo prēmiju, visās dalīb
valstīs nodrošina apdrošinājumu, ko paredz valsts tiesību akti
vai ko paredz tās dalībvalsts tiesību akti, kurā transportlī
dzeklis parasti atrodas, ja šis apdrošinājums ir lielāks.

15. pants
Transportlīdzeklis, kas nosūtīts no vienas valsts uz otru
1.
Atkāpjoties no Direktīvas 88/357/EE 2. panta d) punkta
otrā ievilkuma, ja transportlīdzekli nosūta no vienas dalībvalsts
uz otru, tad par riska dalībvalsti uzskata galamērķa dalībvalsti
trīsdesmit dienas uzreiz pēc dienas, kurā pircējs ir akceptējis
piegādi, pat ja transportlīdzeklis nav oficiāli reģistrēts galamērķa
dalībvalstī.
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2.
Gadījumā, ja transportlīdzeklis ir iesaistīts negadījumā šā
panta 1. punktā minētā laika posmā, un tas nav bijis apdroši
nāts, 10. panta 1. punktā minētā iestāde galamērķa dalībvalstī ir
atbildīga par 9. pantā paredzēto kompensāciju.
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Šīs procedūras piemērošanas nolūkā jebkuru atsauci uz apdro
šināšanas sabiedrību uzskata par atsauci uz minētajām valstu
apdrošinātāju apvienībām.
20. pants

6. NODAĻA
ZIŅOJUMI, IEROBEŽOJUMI, TIEŠS PRASĪJUMS

16. pants
Ziņojumi par prasījumiem saistībā ar trešās puses atbildību
Dalībvalstis nodrošina, ka apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības
jebkurā laikā pieprasīt ziņojumu par prasījumiem saistībā ar
trešās puses atbildību attiecībā uz vienu vai vairākiem transport
līdzekļiem, uz kuriem attiecās apdrošināšanas līgums vismaz
līgumisko attiecību pēdējo piecu gadu laikā, vai arī ziņojumu,
ka šādi prasījumi nav bijuši.

Apdrošināšanas sabiedrība vai struktūra, ko var nozīmēt dalīb
valsts obligātās apdrošināšanas vai šādu ziņojumu sniegšanai,
šādu ziņojumu sniedz apdrošinājuma ņēmējam vēlākais piec
padsmit dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas.

17. pants
Ierobežojumi
Ciktāl tas attiecas uz 3. pantā minēto apdrošināšanu, apdroši
nāšanas sabiedrības nevar atsaukties uz nekompensējamu daļu
pret negadījumā cietušo personu.

Īpaši noteikumi, kas piemērojami personām, kas cietušas
negadījumā dalībvalstī, kas nav tās dzīvesvieta
1.
Direktīvas 20. līdz 26. panta mērķis ir noteikt īpašus
noteikumus, kas piemērojami cietušajām personām, kurām ir
tiesības uz kompensāciju par jebkuriem zaudējumiem vai miesas
bojājumiem, kas radušies negadījumos, kuri notikuši dalībvalstī,
kas nav cietušās personas dzīvesvietas dalībvalsts, un ko radījusi
tādu transportlīdzekļu lietošana, kuri ir apdrošināti un parasti
atrodas dalībvalstī.
Neskarot trešo valstu tiesību aktus par civiltiesisko atbildību un
starptautisko privāttiesību noteikumus, šie noteikumi attiecas arī
uz cietušajām personām, kas dzīvo dalībvalstī un kam ir tiesības
uz kompensāciju par jebkuriem zaudējumiem vai miesas bojā
jumiem, kuri radušies negadījumos, kas notikuši trešās valstīs,
kuru valstu apdrošināšanas sabiedrībām, ir vienota zaļo karšu
sistēma, kad tādi negadījumi ir izraisīti, lietojot transportlīdzekļus, kuri ir apdrošināti un parasti atrodas dalībvalstī.
2.
Šīs direktīvas 21. un 24. pantu attiecina tikai uz negadī
jumiem, kas izraisīti, lietojot transportlīdzekli:
a) kas apdrošināts dalībvalstī, kura nav cietušās personas dzīvesvietas valsts; un
b) parasti atrodas dalībvalstī, kura nav cietušās personas dzīvesvietas valsts.

18. pants
Tiesības izvirzīt tiešu prasījumu

21. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka pusēm, kas cietušas 3. pantā minētā
apdrošināta transportlīdzekļa izraisītā negadījumā, ir tiesības
izvirzīt tiešu prasību pret apdrošināšanas sabiedrību, kas sedz
atbildīgās personas civiltiesisko atbildību.

Atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvji

7. NODAĻA
ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA PAR 3. PANTĀ MINĒTĀ APDROŠI
NĀTA TRANSPORTLĪDZEKĻA IZRAISĪTAJIEM NEGADĪJUMIEM

19. pants

1.
Katra dalībvalsts veic visus vajadzīgos pasākumus, lai
nodrošinātu, ka visas apdrošināšanas sabiedrības, kas apdrošina
pret riskiem, kuri pieder pie Direktīvas 73/239/EEK pielikuma A
punktā norādītās 10. nozares, izņemot pārvadātāju atbildību,
ieceļ atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvi katrā dalībvalstī,
kur tās saņēmušas oficiālu atļauju.
Atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvis atbild par to
prasību nokārtošanu, kas rodas pēc 20. panta 1. punktā minē
tajiem negadījumiem.

Procedūra prasījumu nokārtošanai
Dalībvalstis ievieš 22. pantā minēto procedūru to prasījumu
nokārtošanai, kas radušies no jebkura 3. pantā minētā apdroši
nāta transportlīdzekļa izraisītā negadījuma.

Atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvis dzīvo vai ir reģis
trēts dalībvalstī, kurā viņš ir norīkots.
2.
Atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvja izvēle ir
apdrošināšanas sabiedrības ziņā.

Negadījumiem, kuru attiecīgos prasījumus var nokārtot saskaņā
ar 2. pantā paredzēto valstu apdrošinātāju apvienību sistēmu,
dalībvalstis ievieš to pašu procedūru, kas paredzēta 22. pantā.

Dalībvalstis nedrīkst ierobežot šo izvēli.
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3.
Atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvis var strādāt
vienā vai vairākās apdrošināšanas sabiedrībās.

4.
Atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvis savāc visu
nepieciešamo informāciju saistībā ar prasību nokārtošanu un
veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai vienotos par atlīdzības prasī
jumu nokārtošanu.

7.10.2009.

23. pants
Informācijas centri
1.
Lai cietusī persona varētu pieprasīt kompensāciju, katra
dalībvalsts izveido vai apstiprina informācijas centru, kas atbild
par:

a) reģistru, kurā ietverta šāda informācija:
Prasība iecelt atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvi neskar
cietušās personas vai viņas apdrošināšanas sabiedrības tiesības
iesniegt prasību tieši pret personu, kas izraisījusi negadījumu, vai
tās apdrošināšanas sabiedrību.

5.
Atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvjiem ir piešķirtas
pietiekamas pilnvaras pārstāvēt apdrošināšanas sabiedrību attie
cībās ar cietušajām personām 20. panta 1. punktā minētajos
negadījumos un pilnībā apmierināt viņu prasības.

Viņiem jābūt iespējai iepazīties ar lietu cietušās personas dzīvesvietas dalībvalsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās).

6.
Atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvja norīkošana
pati par sevi nav filiāles atvēršana Direktīvas 92/49/EEK 1.
panta b) punkta nozīmē, un atlīdzības prasību administrēšanas
pārstāvi neuzskata par iestādi Direktīvas 88/357/EEK 2. panta c)
punkta nozīmē, vai par iestādi Regulas (EK) Nr. 44/2001
nozīmē.

22. pants
Kompensācijas prasība
Dalībvalstis, nosakot attiecīgus efektīvus un sistemātiskus finan
siālus vai līdzvērtīgus administratīvus sodus, triju mēnešu laikā
pēc dienas, kad cietusī persona ir iesniegusi kompensācijas
prasību vai nu tieši tās personas, kura ir izraisījusi negadījumu,
apdrošināšanas sabiedrībai, vai tās atlīdzības prasību administrē
šanas pārstāvim, paredz pienākumu:

a) tās personas, kura ir izraisījusi negadījumu, apdrošināšanas
sabiedrībai vai tās atlīdzības prasību administrēšanas
pārstāvim piedāvāt pamatotu kompensāciju gadījumos, kad
atbildība nav apstrīdama un radīto zaudējumu apmērs ir
noteikts; vai

b) apdrošināšanas sabiedrībai, kurai kompensācijas prasība adre
sēta, vai tās atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvim
sniegt pamatotu atbildi par prasības punktiem, ja atbildību
noraida vai tā nav bijusi skaidri noteikta, vai radīto zaudē
jumu apmērs nav pilnībā noteikts.

Dalībvalstis pieņem noteikumus, lai nodrošinātu, ka tad, ja
piedāvājums nav sniegts triju mēnešu laikā, jāmaksā procenti
par kompensācijas summu, ko cietušai personai piedāvājusi
apdrošināšanas sabiedrība vai piespriedusi tiesa.

i) to mehānisko transportlīdzekļu valsts reģistrācijas
numuri, kas parasti atrodas attiecīgās valsts teritorijā;

ii) to apdrošināšanu polišu numuri, kas transportlīdzekļu
lietošanu apdrošina pret riskiem, kuri pieder pie Direk
tīvas 73/239/EEK pielikuma A punktā norādītās 10.
nozares, izņemot pārvadātāju atbildību, un, ja polises
derīguma termiņš ir beidzies, arī apdrošināšanas seguma
beigu diena;

iii) apdrošināšanas sabiedrības, kas transportlīdzekļu lieto
šanu apdrošina pret riskiem, kuri pieder pie Direktīvas
73/239/EEK pielikuma A punktā norādītās 10. nozares,
izņemot pārvadātāju atbildību, un saskaņā ar šīs direk
tīvas 21. pantu šādas apdrošināšanas sabiedrības iecelti
atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvji, kuru vārdus
paziņo saskaņā ar šā panta 2. punktu;

iv) to transportlīdzekļu saraksts, kuriem katrā dalībvalstī
piemēro izņēmumu prasībai pēc civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanas seguma saskaņā ar 5. panta 1. un 2.
punktu;

v) attiecībā uz transportlīdzekļiem, kas paredzēti iv) punktā:

— personas vārds vai iestādes nosaukums, kas saskaņā
ar 5. panta 1. punkta trešo daļu norīkoti kā atbildīgie
par kompensāciju cietušajām personām tad, kad
nepiemēro procedūru, kura paredzēta 2. panta 2.
punkta a) apakšpunktā, ja transportlīdzeklim piemēro
5. panta 2. punktā paredzēto izņēmumu,

— tās iestādes nosaukums, kas atbild par transportlī
dzekli dalībvalstī, kur tas parasti atrodas, ja transport
līdzeklim piemēro 5. panta 2. punktā paredzēto izņē
mumu;

b) vai par minētās informācijas apkopošanas un izplatīšanas
saskaņošanu; un

c) par palīdzību pilnvarotām personām apzināt informāciju,
kura minēta a) apakšpunkta i) līdz v) punktā.
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Informācija, kas norādīta a) apakšpunkta i), ii) un iii) punktā,
jāglabā septiņus gadus pēc transportlīdzekļa reģistrācijas beigām
vai apdrošināšanas līguma beigām.

2.
Apdrošināšanas sabiedrības, kas minētas 1. punkta a)
apakšpunkta iii) punktā, paziņo informācijas centriem visās
dalībvalstīs sava atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvja
vārdu un adresi, kuru tās saskaņā ar 21. pantu ir iecēlušas
katrā dalībvalstī.
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noteikto informāciju jebkurai personai, kas iesaistīta jebkurā 3.
pantā minētā apdrošināta transportlīdzekļa izraisītā negadījumā.

6.
Šā panta 1. līdz 5. punktā norādīto personas datu apstrādi
jāveic saskaņā ar valsts pasākumiem saskaņā ar Direktīvu
95/46/EK.

24. pants
Kompensācijas iestādes

3.
Dalībvalstis nodrošina, ka cietušai personai ir tiesības
septiņus gadus pēc negadījuma bez kavēšanās iegūt no informā
cijas centra dalībvalstī, kur tā dzīvo, dalībvalstī, kur transportlī
dzeklis parasti atrodas, vai dalībvalstī, kur negadījums noticis,
šādu informāciju:

a) apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu un adresi;

b) apdrošināšanu polises numuru un

c) apdrošināšanas sabiedrības atlīdzības prasību administrēšanas
pārstāvja cietušās personas dzīvesvietas valstī vārdu un
adresi.

Informācijas centri cits ar citu sadarbojas.

4.
Informācijas centrs sagādā cietušai personai transportlī
dzekļa īpašnieka vai parastā braucēja, vai reģistrētā transportlī
dzekļa turētāja vārdu un adresi, ja cietušai personai ir likumīgas
intereses iegūt šo informāciju. Saskaņā ar šo noteikumu infor
mācijas centrs vēršas pie:

a) apdrošināšanas sabiedrības vai

1.
Katra dalībvalsts izveido vai apstiprina kompensācijas
iestādi, kas 20. panta 1. punktā minētajos gadījumos atbild
par kompensācijas nodrošināšanu cietušajām personām.

Cietušās personas var iesniegt prasību kompensācijas iestādei
dzīvesvietas dalībvalstī:

a) ja triju mēnešu laikā pēc dienas, kad cietusī persona ir iesnie
gusi kompensācijas prasību tā transportlīdzekļa apdrošinā
šanas sabiedrībai, kura lietošana ir izraisījusi negadījumu,
vai tās atlīdzības prasību administrēšanas pārstāvim, apdro
šināšanas sabiedrība vai atlīdzības prasību administrēšanas
pārstāvis nav snieguši pamatotu atbildi par prasības punk
tiem; vai

b) ja apdrošināšanas sabiedrība nav iecēlusi atlīdzības prasību
administrēšanas pārstāvi cietušās personas dzīvesvietas dalīb
valstī saskaņā ar 20. panta 1. punktu; šajā gadījumā cietušās
personas var nesniegt prasību kompensācijas iestādei, ja tās ir
iesniegušas kompensācijas prasību tieši tā transportlīdzekļa
apdrošināšanas sabiedrībai, kura lietošana ir izraisījusi nega
dījumu, un ir saņēmušas pamatotu atbildi triju mēnešu laikā
pēc prasības iesniegšanas.

Cietušās personas tomēr var nesniegt prasību kompensācijas
iestādei, ja tās ir cēlušas prasību tiesā tieši pret apdrošināšanas
sabiedrību.

b) transportlīdzekļu reģistrācijas iestādes.

Ja transportlīdzeklim piemēro 5. panta 1. punkta pirmajā daļā
paredzēto izņēmumu, tad informācijas centrs paziņo cietušai
personai personas vārdu vai iestādes nosaukumu, kas saskaņā
ar 5. panta 1. punkta trešo daļu norīkoti kā atbildīgie par
kompensāciju cietušajām personām tad, ja nepiemēro proce
dūru, kura paredzēta 2. panta a) punktā.

Kompensācijas iestāde rīkojas divu mēnešu laikā pēc dienas, kad
cietusī persona ir iesniegusi tai kompensācijas prasību, bet
pārtrauc rīkoties, ja apdrošināšanas sabiedrība vai tās atlīdzības
prasību administrēšanas pārstāvis pēc tam sagatavo pamatotu
atbildi uz prasību.

Kompensācijas iestāde nekavējoties informē:

Ja transportlīdzeklim piemēro 5. panta 2. punktā paredzēto
izņēmumu, tad informācijas centrs paziņo cietušai personai tās
iestādes nosaukumu, kas atbild par transportlīdzekli dalībvalstī,
kur tas parasti atrodas.

a) tā transportlīdzekļa apdrošināšanas sabiedrību, kura lietošana
ir izraisījusi negadījumu vai atlīdzības prasību administrē
šanas pārstāvi;

5.
Dalībvalstis nodrošina, ka, neskarot to 1. un 4. punktā
minētos pienākumus, informācijas centri sniedz šajos punktos

b) kompensācijas iestādi tās apdrošināšanas sabiedrības iestādes
dalībvalstī, kura izsniegusi polisi;
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c) ja zināms, tad personu, kas izraisījusi negadījumu,

7.10.2009.

dzīvo. Kompensāciju nodrošina saskaņā ar 9. un 10. panta
noteikumiem. Kompensācijas iestāde saskaņā ar 24. panta 2.
punkta nosacījumiem iesniedz prasību:

ka tā ir saņēmusi cietušās personas prasību un uz šo prasību
atbildēs divu mēnešu laikā pēc prasības iesniegšanas.
a) ja nevar identificēt apdrošināšanas sabiedrību: pret garantijas
fondu dalībvalstī, kur transportlīdzeklis parasti atrodas;
Šis noteikums neierobežo dalībvalstu tiesības aplūkot minētās
iestādes kompensācijas kā subsidētas vai nesubsidētas un tiesības
izstrādāt noteikumus atlīdzības prasījumu nokārtošanai starp
minēto iestādi un personu vai personām, kas atbild par negadī
jumu, un citiem apdrošinātājiem vai sociālā nodrošinājuma
iestādēm, kuras pieprasa atlīdzināt cietušajam par to pašu nega
dījumu. Tomēr dalībvalstis var neatļaut iestādei izmaksāt
kompensāciju saskaņā ar citiem nosacījumiem, nekā nosaka šī
direktīva, jo īpaši, ja cietušās personas konstatē, ka atbildīgā
persona ir maksātnespējīga vai atsakās maksāt.

2.
Kompensācijas iestādei, kas ir devusi kompensāciju cietušai
personai dalībvalstī, kur tā dzīvo, ir tiesības prasīt kompensācijas
veidā izmaksātās summas atlīdzināšanu kompensācijas iestādei
dalībvalstī, kurā apdrošināšanas sabiedrības iestāde izsniegusi
polisi.

b) ja nav identificēts transportlīdzeklis: pret garantijas fondu
dalībvalstī, kur noticis negadījums;

c) trešās valsts transportlīdzekļa gadījumā: pret garantijas fondu
dalībvalstī, kur noticis negadījums.

2.
Šis pants attiecas uz negadījumiem, ko izraisījuši trešās
valsts transportlīdzekļi, uz kuriem attiecas 7. un 8. pants.

26. pants
Šī iestāde pārņem cietušās personas prasības pret personu, kura
ir atbildīga par negadījumu, vai tās apdrošināšanas sabiedrību,
ciktāl kompensācijas iestāde dalībvalstī, kur cietusī persona
dzīvo, ir sniegusi kompensāciju par ciestajiem zaudējumiem
vai gūtajiem miesas bojājumiem.

Katrai dalībvalstij atbilstīgi jāapliecina šī pārņemšana citai dalīb
valstij.

3.

Centrālā iestāde
Dalībvalstis veic visus atbilstīgos pasākumus, lai atvieglotu cietu
šajiem, viņu apdrošinātājiem vai likumīgajiem pārstāvjiem savlai
cīgu piekļūšanu pamatdatiem, kas nepieciešami prasījumu kārto
šanai.

Šos pamatdatus, ja vajadzīgs, var iegūt elektroniskā veidā katras
dalībvalsts centrālajā glabātavā, un tie ir pieejami attiecīgajā
gadījumā iesaistītajām personām pēc to pieprasījuma.

Šā panta noteikumi stājas spēkā:
27. pants
Sankcijas

a) pēc tam, kad starp dalībvalstu izveidotām vai apstiprinātām
kompensācijas iestādēm ir noslēgta vienošanās par to funk
cijām un pienākumiem, kā arī par atlīdzināšanas proce
dūrām;

Dalībvalsts nosaka sankcijas par saskaņā ar šo direktīvu
pieņemto valsts noteikumu pārkāpumiem un veic vajadzīgos
pasākumus, lai nodrošinātu šo sankciju piemērošanu. Tādām
sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. Dalībval
stis, cik drīz vien iespējams, dara zināmas Komisijai jebkuras
izmaiņas noteikumos, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu.

b) Komisijas noteiktajā dienā pēc tam, kad ciešā sadarbībā ar
dalībvalstīm ir noskaidrots, ka minētais līgumu ir noslēgts.
8. NODAĻA

25. pants
Kompensācija
1.
Ja nav iespējams identificēt transportlīdzekli vai divu
mēnešu laikā, skaitot no negadījuma, nav iespējams identificēt
apdrošināšanas sabiedrību, cietusī persona var pieprasīt
kompensāciju no kompensācijas iestādes dalībvalstī, kur tā

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

28. pants
Valsts noteikumi
1.
Dalībvalstīs saskaņā ar Līgumu var palikt spēkā vai stāties
spēkā noteikumi, kas cietušai personai ir labvēlīgāki nekā šīs
direktīvas izpildei vajadzīgie noteikumi.
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2.
Dalībvalstis dara zināmus Komisijai to tiesību aktu
galvenos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz ko attiecas
šī direktīva.
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30. pants
Spēkā stāšanās
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
31. pants

29. pants

Adresāti

Atcelšana
Direktīvas 72/166/EEK, 84/5/EEK, 90/232/EEK, 2000/26/EK un
2005/14/EK, kurās grozījumi izdarīti ar I pielikuma A daļā
minētajām direktīvām, ar šo atceļ, neskarot dalībvalstu pienā
kumus attiecībā uz termiņiem I pielikuma B daļā minēto direk
tīvu transponēšanai valsts tiesību aktos un to piemērošanai.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direk
tīvu un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2009. gada 16. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –
priekšsēdētājs

Padomes vārdā –
priekšsēdētāja

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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I PIELIKUMS
A DAĻA
Atceltās direktīvas ar turpmāko grozījumu sarakstu
(minēti 29. pantā)

Padomes Direktīva 72/166/EEK
(OV L 103, 2.5.1972., 1. lpp.)
Padomes Direktīva 72/430/EEK
(OV L 291, 28.12.1972., 162. lpp.)
Padomes Direktīva 84/5/EEK
(OV L 8, 11.1.1984., 17. lpp.)

tikai 4. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/14/EK
(OV L 149, 11.6.2005., 14. lpp.)

tikai 1. pants

Padomes Direktīva 84/5/EEK
(OV L 8, 11.1.1984., 17. lpp.)
1985. gada Pievienošanās akts, I pielikums IX.F. punkts
(OV L 302, 15.11.1985., 218. lpp.)
Padomes Direktīva 90/232/EEK
(OV L 129, 19.5.1990., 33. lpp.)

tikai 4. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/14/EK
(OV L 149, 11.6.2005., 14. lpp.)

tikai 2. pants

Padomes Direktīva 90/232/EEK
(OV L 129, 19.5.1990., 33. lpp.)
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/14/EK
(OV L 149, 11.6.2005., 14. lpp.)

tikai 4. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/26/EK
(OV L 181, 20.7.2000., 65. lpp.)
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/14/EK
(OV L 149, 11.6.2005., 14. lpp.)

tikai 5. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/14/EK
(OV L 149, 11.6.2005., 14. lpp.)

B DAĻA
Termiņi transponēšanai valsts tiesību aktos un piemērošanai
(minēti 29. pantā)

Direktīva

Termiņš transponēšanai

Piemērošanas datums

72/166/EEK

1973. gada 31. decembris

—

72/430/EEK

—

1973. gada 1. janvāris

84/5/EEK

1987. gada 31. decembris

1988. gada 31. decembris

90/232/EEK

1992. gada 31. decembris

—

2000/26/EK

2002. gada 19. jūlijs

2003. gada 19. janvāris

2005/14/EK

2007. gada 11. jūnijs

—
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II PIELIKUMS
ATBILSTĪBAS TABULA
Direktīva 72/166/EEK

1. panta 1. līdz 3.
punkts
1. panta 4. punkta
pirmais ievilkums
1. panta 4. punkta
otrais ievilkums
1. panta 4. punkta
trešais ievilkums
1. panta 4. punkta
ceturtais ievilkums
1. panta 5. punkts
2. panta 1. punkts
2. panta 2. punkta
ievaddaļa
2. panta 2. punkta
pirmais ievilkums
2. panta 2. punkta
otrais ievilkums
2. panta 2. punkta
trešais ievilkums
3. panta 1. punkta
pirmais teikums
3. panta 1. punkta
otrais teikums
3. panta 2. punkta
ievaddaļa
3. panta 2. punkta
pirmais ievilkums
3. panta 2. punkta
otrais ievilkums
4. panta ievaddaļa
4. panta a) punkta
pirmā daļā
4. panta a) punkta
otrās daļas pirmais
teikums
4. panta a) punkta
otrās daļas otrais
teikums
4. panta a) punkta
otrās daļas trešais
teikums
4. panta a) punkta
otrās daļas ceturtais
teikums
4. panta b) punkta
pirmā daļa
4. panta b) punkta
otrās daļas pirmais
teikums

Direktīva 84/5/EEK

Direktīva 90/232/EEK

Direktīva 2000/26/EK

Šī direktīva

1. panta 1) līdz 3)
punkts
1. panta 4) punkta
apakšpunkts
1. panta 4) punkta
apakšpunkts
1. panta 4) punkta
apakšpunkts
1. panta 4) punkta
apakšpunkts
1. panta 5. punkts
4. pants
2. panta ievaddaļa

a)
b)
c)
d)

2. panta a) punkts
2. panta b) punkts
2. panta c) punkts
3. panta pirmā daļa
3. panta otrā daļa
3. panta trešās daļas
ievaddaļa
3. panta trešās daļas a)
punkts
3. panta trešās daļas b)
punkts
5. panta 1. punkta
pirmā daļa
5. panta 1. punkta
pirmā daļa
5. panta 1. punkta otrā
daļa
5. panta 1. punkta
trešā daļa
5. panta 1. punkta
ceturtā daļa
5. panta 1. punkta
piektā daļa
5. panta 2. punkta
pirmā daļa
5. panta 2. punkta otrā
daļa
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Direktīva 84/5/EEK

4. panta b) punkta
otrās daļas otrais
teikums
4. panta b) punkta
trešās daļas pirmais
teikums
4. panta b) punkta
trešās daļas otrais
teikums
5. panta ievaddaļa

Direktīva 90/232/EEK

Direktīva 2000/26/EK

7.10.2009.

Šī direktīva

5. panta 2. punkta
trešā daļa
5. panta 2. punkta
ceturtā daļa
5. panta 2. punkta
piektā daļa
6. panta pirmās daļas
ievaddaļa
6. panta pirmās daļas
a) punkts
6. panta pirmās daļas
b) punkts
6. panta otrā daļa

5. panta pirmais
ievilkums
5. panta otrais
ievilkums
5. panta noslēguma
daļa
6. pants
7. panta 1. punkts
7. panta 2. punkts
7. panta 3. punkts
8. pants
1. panta 1. punkts
1. panta 2. punkts
1. panta 3. punkts
1. panta 4. punkts
1. panta 5. punkts
1. panta 6. punkts
1. panta 7. punkts
2. panta 1. punkta
pirmās daļas
ievaddaļa
2. panta 1. punkta
pirmais ievilkums
2. panta 1. punkta
otrais ievilkums
2. panta 1. punkta
trešais ievilkums
2. panta 1. punkta
pirmās daļas nobei
guma daļa
2. panta 1. punkta
otrā un trešā daļa
2. panta 2. punkts
3. pants
4. pants
5. pants

7. pants
8. panta 1. punkta
pirmā daļa
8. panta 1. punkta otrā
daļa
8. panta 2. punkts
—
3. panta ceturtā daļa
9. panta 1. punkts
9. panta 2. punkts
10. panta 1. punkts
10. panta 2. punkts
10. panta 3. punkts
10. panta 4. punkts
13. panta 1. punkta
pirmās daļas ievaddaļa
13. panta 1.
pirmās daļas
punkts
13. panta 1.
pirmās daļas
punkts
13. panta 1.
pirmās daļas
punkts
13. panta 1.
pirmās daļas

punkta
a) apakšpunkta
b) apakšpunkta
c) apakšpunkta
ievaddaļa

13. panta 1. punkta
otrā un trešā daļa
13. panta 2. punkts
12. panta 2. punkts
—
—
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Direktīva 84/5/EEK

Direktīva 90/232/EEK

Direktīva 2000/26/EK

6. pants
1. panta pirmā daļa
1. panta otrā daļa
1. panta trešā daļa
1.a panta pirmais
teikums
1.a panta otrais
teikums
2. panta ievaddaļa
2. panta pirmais
ievilkums
2. panta otrais
ievilkums
3. pants
4. pants
4.a pants
4.b panta pirmais
teikums
4.b panta otrais
teikums
4.c pants
4.d pants
4.e panta pirmā daļa
4.e panta otrās daļas
pirmais teikums
4.e panta otrās daļas
otrais teikums
5. panta 1. punkts
5. panta 2. punkts
6. pants
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—
12. panta 1. punkts
13. panta 3. punkts
12. panta 3. punkts
pirmā daļa
12. panta 3. punkts
otrā daļa
14. panta ievaddaļa
14. panta a) punkts
14. panta b) punkts
—
11. pants
15. pants
16. panta pirmā daļa
16. panta otrā daļa

3. pants

17.
18.
19.
19.

pants
pants
panta pirmā daļa
panta otrā daļa

19. panta trešā daļa

1. panta 1. punkts
1. panta 2. punkts
1. panta 3. punkts
2. panta ievaddaļa
2. panta a) punkts
2. panta b) punkts
2. panta c), d) un e)
punkts
4. panta 1. punkta
pirmais teikums
4. panta 1. punkta
otrais teikums

23. panta 5. punkts
—
—
20. panta 1. punkts
20. panta 2. punkts
25. panta 2. punkts
—
1. panta 6. punkts
1. panta 7. punkts
—
21. panta 1. punkta
pirmā daļa
21. panta 1. punkta
otrā daļa
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Direktīva 84/5/EEK

Direktīva 90/232/EEK

Direktīva 2000/26/EK

4. panta 1. punkta
trešais teikums
4. panta 2. punkta
pirmais teikums
4. panta 2. punkta
otrais teikums
4. panta 3. punkts
4. panta 4. punkta
pirmais teikums
4. panta 4. punkta
otrais teikums
4. panta 5. punkta
pirmais teikums
4. panta 5. punkta
otrais teikums
4. panta 6. punkts
4. panta 7. punkts
4. panta 8. punkts
5. panta 1. punkta
pirmās daļas
ievaddaļa
5. panta 1. punkta
pirmās daļas a)
apakšpunkta
ievaddaļa
5. panta 1. punkta
pirmās daļas a)
apakšpunkta 1)
punkts
5. panta 1. punkta
pirmās daļas a)
apakšpunkta 2)
punkts
5. panta 1. punkta
pirmās daļas a)
apakšpunkta 3)
punkts
5. panta 1. punkta
pirmās daļas a)
apakšpunkta 4)
punkts
5. panta 1. punkta
pirmās daļas a)
apakšpunkta 5)
punkta ievaddaļa
5. panta 1. punkta
pirmās daļas a)
apakšpunkta 5)
punkta i) apak
špunkts
5. panta 1. punkta
pirmās daļas a)
apakšpunkta 5)
punkta ii) apak
špunkts
5. panta 1. punkta
otrā daļa
5. panta 2., 3. un 4.
punkts
5. panta 5. punkts
6. panta 1. punkts
6. panta 2. punkta
pirmā daļa
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21. panta 1.
trešā daļa
21. panta 2.
pirmā daļa
21. panta 2.
otrā daļa
21. panta 3.
21. panta 4.
pirmā daļa
21. panta 4.
otrā daļa
21. panta 5.
pirmā daļa
21. panta 5.
otrā daļa
22. pants
—
21. panta 6.
23. panta 1.
pirmās daļas

punkta
punkta
punkta
punkts
punkta
punkta
punkta
punkta

punkts
punkta
ievaddaļa

23. panta 1. punkta
pirmās daļas a) apakš
punkta ievaddaļa
23. panta 1. punkta
pirmās daļas a) apakš
punkta i) punkts
23. panta 1. punkta
pirmās daļas a) apakš
punkta ii) punkts
23. panta 1. punkta
pirmās daļas a) apakš
punkta iii) punkts
23. panta 1. punkta
pirmās daļas a) apakš
punkta iv) punkts
23. panta 1. punkta
pirmās daļas a) apakš
punkta v) punkta
ievaddaļa
23. panta 1. punkta
pirmās daļas a) apakš
punkta v) punkta
pirmais ievilkums
23. panta 1. punkta
pirmās daļas a) apakš
punkta v) punkta otrais
ievilkums
23. panta 1. punkta
otrā daļa
23. panta 2., 3. un 4.
punkts
23. panta 6. punkts
24. panta 1. punkts
24. panta 2. punkta
pirmā daļa
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Direktīva 84/5/EEK

Direktīva 90/232/EEK

Direktīva 2000/26/EK

6. panta 2. punkta
otrās daļas pirmais
teikums
6. panta 2. punkta
otrās daļas otrais
teikums
6. panta 3. punkta
pirmā daļa
6. panta 3. punkta
otrā daļa
6.a pants
7. panta ievaddaļa
7. panta a) punkts
7. panta b) punkts
7. panta c) punkts
8. pants
9. pants
10. panta 1. līdz 3.
punkts
10. panta 4. punkts
10. panta 5. punkts

9. pants

7. pants

7. pants
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11. pants
12. pants
13. pants
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24. panta 2. punkta
otrā daļa
24. panta 2. punkta
trešā daļa
24. panta 3. punkts
—
26. pants
25. panta 1.
ievaddaļa
25. panta 1.
apakšpunkts
25. panta 1.
apakšpunkts
25. panta 1.
apakšpunkts
—
—
—

punkta
punkta a)
punkta b)
punkta c)

28. panta 1. punkts
28. panta 2. punkts
29. pants
30. pants
27. pants
31. pants
I pielikums
II pielikums
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II
(Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta)

LĒMUMI

KOMISIJA
KOMISIJAS LĒMUMS
(2009. gada 2. oktobris),
ar ko nosaka praktisko kārtību informācijas elektroniskai apmaiņai starp dalībvalstīm saskaņā ar VI
nodaļu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū
(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7493)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/739/EK)
21. aprīļa Lēmumu 2004/387/EK par Viseiropas elektro
niskās pārvaldības pakalpojumu savietojamības nodroši
nāšanu valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem un pilso
ņiem (IDABC) (2), ir elektronisks rīks, ko nodomāts
izmantot, lai ievērotu vairākus tiesību aktus iekšējā tirgus
jomā, kuri paredz informācijas apmaiņu starp dalībvalstu
administrācijām. Tā kā IMI nodrošina drošu un struktu
rētu informācijas elektronisku apmaiņu starp kompeten
tajām iestādēm un dod iespēju kompetentajām iestādēm
bez grūtībām identificēt attiecīgo partneri citās dalībval
stīs un ātri un efektīvi sazināties, ir lietderīgi IMI
izmantot informācijas apmaiņai, kā paredzēts Direktīvā
2006/123/EK.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada
12. decembra Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem
iekšējā tirgū (1) un jo īpaši tās 36. panta otro teikumu,

apspriedusies ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju,

tā kā:

(1)

(2)

Savstarpējas palīdzības un efektīvas sadarbības pienākums
dalībvalstīm noteikts saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK
28. līdz 36 pantu, un tas nozīmē, ka dalībvalstu kompe
tentajām iestādēm ir jāapmainās ar informāciju. Lai sadar
bība starp dalībvalstīm ritētu raiti, tā jābalsta ar tehniskiem līdzekļiem, kas nodrošina tiešus un ātrus sakarus
starp kompetentajām iestādēm. Tāpēc Direktīvas
2006/123/EK 34. panta 1. punktā ir noteikts, ka Komi
sija, sadarbojoties ar dalībvalstīm, izveido elektronisku
sistēmu informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm, ņemot
vērā pašreizējās informācijas sistēmas.

Iekšējā tirgus informācijas sistēma (IMI), kas izveidota
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada

(1) OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.

(3)

Lai dalībvalstu kompetentās iestādes varētu efektīvi elek
troniski apmainīties ar informāciju, ir jānosaka praktiskā
kārtība šādai apmaiņai ar IMI starpniecību.

(4)

Papildus lūgumiem pēc informācijas, lūgumiem veikt
pārbaudes, apskates un izmeklēšanas un atbildēm uz
šiem lūgumiem Direktīvā 2006/123/EK paredzēti divi
īpaši informācijas apmaiņas mehānismi: saskaņā ar Direk
tīvas 2006/123/EK 29. panta 3. punktu un 32. panta 1.
punktu – informācijas apmaiņa par nopietnām
konkrētām darbībām vai apstākļiem, kuri saistīti ar pakal
pojumu sniegšanu un varētu radīt nopietnu kaitējumu
cilvēku veselībai vai drošumam vai videi (“brīdinājumi”);
saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK 18. un 35. pantu –
informācijas apmaiņa par ārkārtas pasākumiem saistībā ar
pakalpojumu drošību (“atsevišķu atkāpju gadījumi”).

(2) OV L 181, 18.5.2004., 25. lpp.
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Tā kā brīdinājumi attiecas uz nopietniem draudiem
cilvēku veselībai vai drošumam vai videi, ļoti svarīga ir
cieša sadarbība starp dažādu dalībvalstu kompetentajām
iestādēm, lai novērstu attiecīgos draudus un lai šīs
iestādes būtu pienācīgi informētas par citu iestāžu veik
tajām darbībām un par to, vai draudi ir novērsti. Lai
nodrošinātu, ka kompetentās iestādes patiešām uzrauga
pakalpojumu sniedzējus un to sniegtos pakalpojumus un
ka ir garantēta brīdinājumos ietverto personas datu
pienācīga aizsardzība, ir jāparedz, ka brīdinājumu, ko
dalībvalsts izdevusi saskaņā ar Direktīvu 2006/123/EK,
atceļ, kad situācija vairs neatbilst 29. panta 3. punktā
un 32. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem. Dalīb
valstīm jābūt iespējai iebilst pret priekšlikumu par brīdi
nājuma atcelšanu, ja joprojām pastāv draudi, ka tiks
nodarīts nopietns kaitējums cilvēku veselībai vai
drošumam vai videi.

(5)
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1. pants
IMI izmantošana informācijas apmaiņai
1.
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI) izmanto informā
cijas elektroniskai apmaiņai starp dalībvalstīm, lai izpildītu
Direktīvas 2006/123/EK VI nodaļas noteikumus par administra
tīvo sadarbību, kuros paredzēti:
a) lūgumi pēc informācijas un lūgumi veikt pārbaudes, apskates
un izmeklēšanas, kā arī atbildes uz šiem lūgumiem saskaņā
ar Direktīvas 2006/123/EK VI nodaļu;
b) brīdinājumi saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK 29. panta 3.
punktu un 32. panta 1. punktu;

Saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK 43. pantu minētās
direktīvas īstenošanā un piemērošanā, jo īpaši uzrau
dzības noteikumos, jāievēro noteikumi par personas
datu aizsardzību, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un
Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK
par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti (1) un Eiropas Parla
menta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīvā
2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās
dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē
(direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikā
ciju) (2). Tādējādi informācijas elektroniskai apmaiņai
starp dalībvalstīm jānotiek saskaņā ar noteikumiem par
personas datu aizsardzību, kas paredzēti Direktīvās
95/46/EK un 2002/58/EK. Komisija informāciju apstrādā
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada
18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi
Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu
apriti (3).

(6)

c) atsevišķi lūgumi un paziņojumi saskaņā ar Direktīvas
2006/123/EK 35. panta 2., 3. un 6. punktā noteikto proce
dūru.
2.
Lēmuma 2008/49/EK 8. pantā minētos IMI koordinatorus
var izraudzīties par Direktīvas 2006/123/EK 28. panta 2.
punktā paredzētajiem sadarbības punktiem.
2. pants
IMI funkcijas saistībā ar lūgumiem pēc informācijas un
lūgumiem veikt pārbaudes, apskates un izmeklēšanas, kā
arī atbildēm uz šiem lūgumiem
Saistībā ar lūgumiem pēc informācijas un lūgumiem veikt
pārbaudes, apskates un izmeklēšanas, kā arī atbildēm uz šiem
lūgumiem IMI nodrošina šādas funkcijas:
a) lūgumu nosūtīšana;
b) papildu informācijas nosūtīšana un pieprasīšana;

Lai IMI darbības gaitā nodrošinātu augstu personas datu
aizsardzības līmeni, Komisija pieņēma 2007. gada
12. decembra Lēmumu 2008/49/EK par Iekšējā tirgus
informācijas sistēmas (IMI) īstenošanu attiecībā uz
personas datu aizsardzību (4) un 2009. gada 26. marta
Ieteikumu 2009/329/EK par datu aizsardzības pamatnostādnēm Iekšējā tirgus informācijas sistēmai (IMI) (5).

(7)

c) lūgumu pieņemšana;
d) lūgumu pārsūtīšana;
e) atbildēšana uz lūgumiem.
3. pants

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu,
ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Direktīvas
2006/123/EK 40. pantu,

(8)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

OV
OV
OV
OV
OV

L
L
L
L
L

281, 23.11.1995., 31. lpp.
201, 31.7.2002., 37. lpp.
8, 12.1.2001., 1. lpp.
13, 16.1.2008., 18. lpp.
100, 18.4.2009., 12. lpp.

IMI funkcijas saistībā ar brīdinājumiem
1.
Saistībā ar informācijas apmaiņu par brīdinājumiem IMI
nodrošina šādas funkcijas:
a) brīdinājumu nosūtīšana, ja īstenojas Direktīvas 2006/123/EK
29. panta 3. punktā un 32. panta 1. punktā minētie nosa
cījumi;
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b) papildu informācijas par brīdinājumiem nosūtīšana un
pieprasīšana;

a) lūguma nosūtīšana uzņēmējdarbības veikšanas dalībvalstij
saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK 35. panta 2. punktu;

c) tādu brīdinājumu atsaukšana, kas nosūtīti, lai gan Direktīvas
2006/123/EK 29. panta 3. punktā un 32. panta 1. punktā
minētie nosacījumi nav īstenojušies;

b) atbildēšana uz lūgumiem, kas nosūtīti saskaņā ar Direktīvas
2006/123/EK 35. panta 2. punktu;

d) brīdinājumos ietvertās informācijas labošana;
e) priekšlikumu nosūtīšana par brīdinājumu atcelšanu;
f) iebildumi pret priekšlikumiem atcelt brīdinājumus;

c) paziņojuma nosūtīšana Komisijai un uzņēmējdarbības veik
šanas dalībvalstij saskaņā ar Direktīvas 2006/123/EK 35.
panta 3. un 6. punktu;
d) koordinatora automātiska informēšana par a), b) un c)
punktā paredzētajām darbībām.
5. pants

g) brīdinājumu atcelšana, ja vairs nav spēkā Direktīvas
2006/123/EK 29. panta 3. punktā un 32. panta 1. punktā
minētie nosacījumi.
2.
Lai nosūtītu brīdinājumus un saistīto informāciju citām
dalībvalstīm un saņemtu brīdinājumus no citām dalībvalstīm,
IMI nodrošina brīdinājumu koordinatora funkcijas. Brīdinājumu
koordinatora funkcijas var veikt Lēmuma 2008/49/EK 7. un 8.
pantā minētie IMI lietotāji.
3.
Pirms dzēšanas no sistēmas saskaņā ar Lēmuma
2008/49/EK 4. pantā paredzēto procedūru atceltajā brīdinājumā
ietvertajai informācijai, tostarp personas datiem, vairs nevar
piekļūt neviens IMI lietotājs.
4. pants
IMI funkcijas saistībā ar atsevišķu atkāpju gadījumu
mehānismiem
Saistībā ar informācijas apmaiņu par atsevišķiem atkāpju gadī
jumiem IMI nodrošina šādas funkcijas:

Personas datu aizsardzība
Personas datu apstrādi informācijas elektroniskas apmaiņas
nolūkā starp dalībvalstīm veic saskaņā ar Direktīvām 95/46/EK
un 2002/58/EK.
Komisija personas datu apstrādi veic saskaņā ar Regulu (EK) Nr.
45/2001.
6. pants
Adresāti
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 2. oktobrī
Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
Charlie McCREEVY

7.10.2009.
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KOMISIJAS LĒMUMS
(2009. gada 6. oktobris),
ar ko Francijai piešķir atkāpi saskaņā ar Lēmumu 2008/477/EK par 2 500–2 690 MHz frekvenču
joslas harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko
sakaru pakalpojumus
(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7514)
(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

(2009/740/EK)
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

(4)

Francija 2008. gada 15. decembra vēstulē lūdza piešķirt
pagaidu atkāpi no šīm prasībām, lai būtu iespējams
turpināt minēto iekārtu izmantošanu, kamēr tiek ieviestas
jaunas iekārtas, kas izmanto citas frekvenču joslas.
2009. gada 29. jūnija vēstulē tika sniegti papildu preci
zējumi par šo lūgumu.

(5)

Francija lūgumam ir sniegusi pietiekamu tehnisku pama
tojumu, it sevišķi atsaucoties uz to, ka pašreizējai RUBIS
sakaru sistēmai migrācijas laikā ir jāturpina darboties
pilnībā un bez pārtraukumiem un ir jāiegādājas un jāuz
stāda jaunas iekārtas.

(6)

Īstenošanas pirmais posms beigsies 2012. gada 1. janvārī,
un tad 2 500–2 690 MHz frekvenču josla saskaņā ar
Lēmumu 2008/477/EK kļūs pieejama visblīvāk apdzīvo
tajos Francijas apgabalos. Otrais posms aptvers visus
apgabalus, kas netiks iekļauti pirmajā posmā, un nodro
šinās tajos pieejamību ne vēlāk kā 2013. gada
31. decembrī; izņēmums ir Korsika, kur šī frekvenču
josla kļūs pieejama no 2014. gada 31. maija.

(7)

Ņemot vērā migrācijas paredzamo ilgumu un lai nodro
šinātu pēc iespējas īsāku pārejas posmu, Francijas iestādes
uzsāka migrācijas procesu 2009. gada 1. jūlijā.

(8)

Progresa ziņojums par migrāciju un par saistību īsteno
šanu palīdzēs pienācīgi pārvaldīt pārejas posma norisi.

(9)

Radiofrekvenču spektra komitejas locekļi komitejas
2008. gada 2. oktobra sanāksmē norādīja, ka tie neiebilst
pret šo pagaidu atkāpi.

(10)

Pieprasītā
atkāpe
pārmērīgi
nekavēs
Lēmuma
2008/477/EK īstenošanu un neradīs nepamatotas atšķi
rības starp dalībvalstīm konkurētspējas vai regulējuma
ziņā. Lūgums ir pamatots, un pagaidu atkāpe lietderīgi
veicinātu Lēmuma 2008/477/EK pilnīgu īstenošanu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada
7. marta Lēmumu Nr. 676/2002/EK par normatīvo bāzi radio
frekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču
spektra lēmums) (1) un jo īpaši tā 4. panta 5. punktu,

ņemot
vērā
Komisijas
2008.
gada
13.
jūnija
Lēmumu 2008/477/EK par 2 500–2 690 MHz frekvenču joslas
harmonizāciju tādu zemes sistēmu vajadzībām, kas Kopienā spēj
nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus (2), un jo īpaši tās
2. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

(2)

(3)

Saskaņā ar Lēmumu 2008/477/EK dalībvalstis ne vēlāk
kā 2008. gada 13. decembrī paredz un pēc tam dara
pieejamu 2 500–2 690 MHz frekvenču joslu neeksklu
zīvai izmantošanai tādu zemes sistēmu vajadzībām,
kuras spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus
atbilstīgi konkrētiem parametriem.

Lēmuma 2008/477/EK 2. panta 2. punktā noteikts, ka
dalībvalstis kā atkāpi var pieprasīt pārejas posmus,
tostarp attiecībā uz radiofrekvenču spektra sadalījuma
kārtību, saskaņā ar Lēmuma Nr. 676/2002/EK 4. panta
5. punktu.

Francija ir paziņojusi Komisijai, ka minēto frekvenču
joslu pašlaik ekskluzīvi izmanto mobilo elektronisko
sakaru iekārtas valsts drošības vajadzībām (sistēma
RUBIS) un tāpēc Francijai nav iespējams savlaicīgi īstenot
Lēmumā 2008/477/EK noteiktās prasības.

(1) OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.
(2) OV L 163, 24.6.2008., 37. lpp.
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3. pants

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Francijai ar šo atļauj līdz 2014. gada 31. maijam atlikt Lēmuma
2008/477/EK pilnīgu īstenošanu, ja tiek pildīti 2. un 3. pantā
izklāstītie nosacījumi.
2. pants
Francija ne vēlāk kā 2012. gada 1. janvārī 2 500–2 690 MHz
frekvenču joslu saskaņā ar Lēmumu 2008/477/EK dara
pieejamu visblīvāk apdzīvotajos Francijas apgabalos, tostarp Ilde
fransas reģionā, tādējādi līdz šim datumam aptverot vismaz pusi
Francijas iedzīvotāju. Francija 2 500–2 690 MHz frekvenču joslu
saskaņā ar Lēmumu 2008/477/EK dara pieejamu visos citos
apgabalos ne vēlāk kā 2013. gada 31. decembrī; izņēmums ir
Korsika, kur šo frekvenču joslu dara pieejamu ne vēlāk kā 2014.
gada 31. maijā.

Francija pirmo ziņojumu par Lēmuma 2008/477/EK īstenošanu
iesniedz līdz 2012. gada 1. janvārim un otro ziņojumu – līdz
2014. gada 31. maijam.

4. pants
Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.

Briselē, 2009. gada 6. oktobrī

Komisijas vārdā –
Komisijas locekle
Viviane REDING

Abonementa cenas 2009. gadā (bez PVN, ieskaitot sūtīšanas izdevumus)
ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 1 000 gadā (*)

ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 100 mēnesī (*)

ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, papīra formātā + CD-ROM,
ikgadējs

22 oficiālajās ES valodās

EUR 1 200 gadā

ES Oficiālais Vēstnesis, L sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 700 gadā

ES Oficiālais Vēstnesis, L sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 70 mēnesī

ES Oficiālais Vēstnesis, C sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 400 gadā

ES Oficiālais Vēstnesis, C sērija, tikai papīra formātā

22 oficiālajās ES valodās

EUR 40 mēnesī

ES Oficiālais Vēstnesis, L un C sērija, ikmēneša (apkopojošs)

22 oficiālajās ES valodās

EUR 500 gadā

ES Oficiālā Vēstneša pielikums (S sērija) – Publiskā iepirkuma
līgumu konkursi, CD-ROM, 2 izdevumi nedēļā

daudzvalodu: 23 oficiālajās
ES valodās

EUR 360 gadā
(= EUR 30 mēnesī)

ES Oficiālais Vēstnesis, C sērija – Konkursi

valodā(-ās) saskaņā ar
konkursu(-iem)

EUR 50 gadā

(*) Atsevišķi drukātie eksemplāri:

1 līdz 32 lappuses:
33 līdz 64 lappuses:
vairāk nekā 64 lappuses:

EUR 6
EUR 12
cena pēc pieprasījuma

Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša, kas iznāk oficiālajās Eiropas Savienības valodās, abonements ir pieejams
22 valodās. Tajā ir L sērija (“Tiesību akti”) un C sērija (“Paziņojumi un informācija”).
Katrai valodas versijai nepieciešams atsevišķs abonements.
Saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 920/2005, kas publicēta 2005. gada 18. jūnija Oficiālajā Vēstnesī L 156,
Eiropas Savienības iestādes uz zināmu laiku nesaista pienākums visus tiesību aktus sagatavot īru valodā un tos
publicēt šajā valodā. Tādēļ Oficiālā Vēstneša izdevumus īru valodā var iegādāties atsevišķi.
Oficiālā Vēstneša pielikumu (S sērija – “Publiskā iepirkuma līgumu konkursi”) var abonēt 23 oficiālo valodu versijās
vienā daudzvalodu CD-ROM formātā.
Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša abonentiem ir tiesības saņemt dažādus Oficiālā Vēstneša pielikumus bez
papildu samaksas. Abonentus informē par pielikumiem ar Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī iekļautiem
paziņojumiem lasītājiem.

Pārdošana un abonementi

Publikāciju biroja maksas izdevumi ir pieejami pie mūsu komerciālajiem izplatītājiem. To saraksts ir pieejams šādā
tīmekļa vietnē:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_lv.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) piedāvā tiešu bezmaksas piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.
Šajā vietnē iespējams iepazīties ar Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi, un tajā ir iekļauti
arī līgumi, tiesību akti, tiesu prakse un sagatavošanā esošie tiesību akti.
Lai uzzinātu vairāk par Eiropas Savienību, skatīt: http://europa.eu
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