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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0791/2008, внесена от Christopher Stockwell, с британско 
гражданство, от името на асоциацията Names' Action for Compensation 
in Europe, относно искането за образуване на наказателно производство 
срещу Обединеното кралство за предполагаем неуспех при прилагането 
на Директива 73/239/EО във връзка със съдебното дело Lloyds

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията критикува силно отхвърлянето от страна на Камарата на 
лордовете в Парламента на Обединеното кралство на петицията на асоциацията Names’ 
Action for Compensation in Europe (петицията "Names"), в която се иска да се отнесе до 
Съда на ЕС тяхното дело, в което се твърди, че британското правителство не е успяло 
да приложи Директива 73/239 на ЕО. Вносителят обяснява, че отхвърлянето на 
петицията "Names" е станало преди председателят на Европейския парламент да 
напише писмо до Камарата на лордовете относно въпроса, както е решено след 
разглеждането на предишните петиции за Lloyds. Вносителят твърди, че нито един от 
ходовете, предприети от асоциация "Names" чрез националните съдилища, 
Европейската комисия и Европейския парламент, не е довел до отнасяне на случая до 
Съда на ЕС за постановяване на преюдициално заключение във връзка с 
предполагаемия неуспех на британското правителство да приложи Директива 73/239 на 
ЕО. Вносителят моли Европейския парламент да накара Европейската комисия да 
преразгледа този случай и да започне наказателно производство срещу Обединеното 
кралство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.
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3. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Коментари на Комисията относно петицията

Основният въпрос, повдигнат в тази петиция, се отнася до приложното поле на 
Директива 73/239/EО от 24 юли 1973 г .  относно координирането на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби относно достъпа до и упражняването 
на пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховане (първата директива 
за застраховане, различно от животозастраховане), ОВ L 228 от 16 август 1973 г. 
("Директивата").

Целта на тази директива (и на следващите директиви) е да се създаде единен пазар за 
застрахователна дейност и да могат застрахователите да упражняват дейността си, като 
същевременно се осигури защита за застрахованите лица.

Комисията в миналото е отговорила на писмен въпрос на Парламента относно смисъла 
на понятието "трети страни", и по-специално за подходящото третиране на акционерите 
на застрахователни дружества и членовете на Lloyds of London в рамките на 
директивата. В тази връзка Комисията уточни, че:

Понятието "трети страни" се използва в директивите за застраховането за 
обозначаване на физически или юридически лица, различни от страните по 
застрахователен договор, а именно застрахованите лица и застрахователите. Тези 
трети страни могат да включват, например, бенефициентите по договори за 
животозастраховане, жертвите на пътнотранспортни произшествия или по-общо  
страни, които са различни от дадено застрахователно дружество, но имат 
взаимоотношения с него.
Акционерите са собствениците на застрахователните дружества, а Lloyd's Names 
предоставя на капитала, на базата на който се поема ангажимент за рисковете и 
реално се поемат застрахователни задължения.  В резултат на това тези две 
категории участват в печалбите или загубите на съответното застрахователно 
дружество и по този начин са тясно свързани или дори съвпадат със застрахователя.
Следователно Комисията не смята, че понятието "трети страни" така, както е 
употребено в директивите за застраховането, по принцип се отнася за акционерите 
на застрахователно дружество или за Lloyd's Names, действащи в това си качество. 
Разбира се би могло да има и случаи, при които тези акционери или Lloyd's Names 
могат да бъдат трети страни по смисъла на директивите за застраховането, 
например, ако те са били бенефициенти по застрахователен договор или са станали 
жертва на пътнотранспортно произшествие."  (Отговор на Комисията на въпрос с 
искане на писмен отговор E-2200/05).

Въз основа на приетата преди това позиция на Комисията става ясно, че директивата не 
дава никакви права на Names. Това е и подходът, прилаган от английските съдилища.

В такъв случай е уместно да се посочи дали на Камарата на лордовете е нарушила член 
267, параграф 3 от ДФЕС (предишен 234 член от Договора за ЕО), като не е отправила 
искане за преюдициално заключение до Съда на ЕС в тази ситуация.
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Според съдебната практика на Съда на ЕС задължението за отправяне на искане по 
член 267, параграф 3 от ДФЕС отпада при следните обстоятелства:
• когато отправеният въпрос е идентичен на въпрос, който вече е бил предмет на искане 
за преюдициално заключение;
• когато отправеният въпрос е неуместен;
• когато въпросната разпоредба вече е била тълкувана от Съда на ЕС, или
• когато не е налице основателно съмнение за правилното прилагане на правото на 
Общността.

В този конкретен случай националният съд ясно е посочил, че няма място за никакво 
основателно съмнение, но той не е взел под внимание обстоятелството дали това ще 
бъде също така очевидно и за други съдилища, които разглеждат същия въпрос. Ето 
защо по правило тълкуването на въпросния член от правото на Общността би могло да 
се извърши, като въпросът се отнесе до Съда на ЕС.

Следователно въпросът е дали Комисията е трябвало да отнесе въпроса до Съда на 
основание на член 258 от ДФЕС (предишен член 226 от Договора за ЕО).

В тази връзка, в светлината на широките дискреционни правомощия на Комисията, 
практиката на Комисията е да предприеме действия съгласно член 258 от ДФЕС за 
нарушение на член 267, параграф 3 от ДФЕС, само когато има доказателства за 
повтарящ се проблем, явно нарушение или преднамерено поведение от страна на 
националните съдилища.

В този случай и с оглед на конкретните обстоятелства по случая, няма причина за 
започване на процедура за нарушение срещу Обединеното кралство. По-конкретно:
- според Комисията подходът на Камарата на лордовете е правилен;
- в тази област не е констатиран повтарящ се проблем, явно нарушение или 
преднамерено поведение от страна на Камарата на лордовете (или на нейния скорошен 
наследник Върховният съд); 
- Комисията естествено ще следи положението и ще помисли допълнително дали да 
започне процедура за нарушение, ако бъде потвърдено наличието на по-широко 
разпространен проблем, и
- Комисията изрично изложи позицията си по този въпрос в отговор на парламентарен 
въпрос (виж по-горе).

Заключения

Комисията счита, че тази петиция (както и паралелната жалба по същия въпрос, 
подадена от вносителя на петицията също през 2008 г.) не показва нарушение на 
правото на ЕС, и следователно жалбата на вносителя на петицията е била приключена 
на 8 октомври 2009 г. На заседанието си от 4 май 2010 г. комисията по петиции вече е 
информирана устно за това, както и за позицията на Комисията. 


