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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0875/2008, внесена от Per Gustav Åke Gustafsson, с шведско 
гражданство, относно застраховането на любителски плавателни съдове в
Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който живее в Испания, излага сериозните проблеми, които е 
имал с испанската застрахователна компания MAPFRE, след като любителският 
плавателен съд на дъщеря му, регистриран в Швеция, е претърпял щети след буря. 
Вносителят вярва, че при обработването на застрахователния иск застрахователната 
компания е виновна за неспазване на разпоредбите на Директива 93/13/EИО на Съвета 
относно неравноправните клаузи в потребителските договори и моли Европейския 
парламент да се заеме с въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Директива 93/13/EИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в 
потребителските договори хармонизира законовите, подзаконовите и административни 
разпоредби в държавите-членки, по отношение на неравноправните клаузи в договори, 
сключени между продавач или доставчик и потребител.

Договорните клаузи, които отразяват задължителни законови или регулаторни 
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разпоредби, не попадат в обхвата на тази директива.
Директивата се прилага само по отношение на клаузи от договора, които не са 
договорени индивидуално. Счита се, че дадена клауза не е договорена индивидуално, 
когато тя е била подготвена предварително и потребителят не е имал възможност да 
повлияе върху нейното съдържание, особено в случаите на предварително изготвените 
стандартни договори.

Съгласно Директивата, клауза от договор, която не е била договорена индивидуално, 
следва да се счита за неравноправна в случаите, когато, противно на изискването за 
добросъвестност, тя води до значителен дисбаланс в правата и задълженията на 
страните по договора, в ущърб на потребителя.

В приложението към Директивата се съдържа индикативен и неизчерпателен списък на 
клаузите, които могат да бъдат считани за неравноправни. Буква р) от това приложение, 
например, се отнася за клаузите, които водят до „изключване или накърняване правото 
на потребителя да предяви иск или да използва други правни средства по-специално 
като изисква от потребителя да отнесе спора изключително на арбитраж, който не е 
съобразен с правните разпоредби, като неоснователно ограничи възможността му за 
предоставяне на наличните доказателства или да му наложи тежестта на доказване, 
която, според приложимото право, лежи върху друга страна по договора.”

Държавите-членки са задължени да въведат в сила законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, необходими във връзка с изпълнението на 
директивата, не по-късно от 31 декември 1994 г., като изискванията на директивата се 
прилагат по отношение на всички договори, сключени след 31 декември 1994 г.

След като директивата е била приложена в националната система, националните 
съдилища във всяка държава-членка имат за задача да удостоверяват дали дадена 
клауза от договора, която не е била индивидуално договорена, следва да бъде считана 
за неравноправна, съгласно принципите, заложени в директивата, т.е. в случай че, 
противно на изискването за добросъвестност, тя води до значителен дисбаланс в 
правата и задълженията на страните по договора, в ущърб на потребителя.

В допълнение, с единственото изключение на застраховката „Гражданска отговорност“, 
която, съгласно законодателството на ЕС, е задължителна от много години във всички 
държави-членки, директивите, свързани със застрахователната дейност, не уреждат 
конкретното съдържание на застрахователните полици, нито установяват конкретни 
условия.

В заключение, компетенциите на Комисията, произтичащи от Договора, не й 
позволяват да се намесва в спор, възникнал между гражданин и доставчик на 
финансови услуги.
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