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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0791/2008 af Christopher Stockwell, britisk statsborger, for Names' 
Action for Compensation in Europe, om anmodning om overtrædelsesprocedure 
mod Det Forenede Kongerige for påstået manglende gennemførelse af direktiv 
73/239/EF i forbindelse med Lloyd's-sagen

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer i skarpe vendinger det britiske Overhus' afvisning af andragendet fra 
Names' Action for Compensation in Europe (Names-andragendet) og anmoder om, at deres 
sag vedrørende den britiske regerings påståede undladelse af at gennemføre EF-direktiv 
73/239 henvises til EU-Domstolen. Andrageren forklarer, at afvisningen af Names-
andragendet skete, inden Europa-Parlamentets formand kunne skrive et brev til Overhuset om 
sagen, således som det blev vedtaget efter undersøgelsen af tidligere Lloyd's-andragender.
Andrageren anfører, at ingen af Names' tidligere henvendelser gennem nationale domstole, 
Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet har ført til, at sagen er blevet henvist til EU-
domstolen med henblik på en præjudiciel afgørelse vedrørende den britiske regerings påståede 
undladelse af at gennemføre EF-direktiv 73/239. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet 
om at få Europa-Kommissionen til at tage denne sag op til fornyet overvejelse og indlede 
overtrædelsesprocedure mod Det Forenede Kongerige.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. oktober 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

"Kommissionens bemærkninger
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Det grundlæggende spørgsmål i dette andragende vedrører anvendelsesområdet for direktiv 
73/239/EF af 24. juli 1973 om samordning af de administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser om adgang til udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed bortset fra 
livsforsikring (det første skadesforsikringsdirektiv (EFT L 228 af 16. august 1973)), i det 
følgende benævnt "direktivet".

Formålet med dette direktiv (og dets efterfølgere) er at skabe et indre marked for 
forsikringsvirksomhed og at gøre det muligt for forsikringsgivere at udøve deres aktiviteter 
samtidig med, at de også beskytter forsikringstagerne.

Kommissionen har tidligere besvaret en forespørgsel til skriftlig besvarelse fra Parlamentet 
om betydningen af termen "tredjepart" og specifikt om den rette behandling af aktionærer i 
forsikringsselskaber og medlemmer af Lloyd's of London i forbindelse med direktivet. Med 
hensyn hertil lyder det i Kommissionens svar:

"Termen " tredjepart" anvendes i forsikringsdirektiverne til at betegne andre fysiske eller 
juridiske personer end parterne i en forsikringsaftale, dvs. forsikringstageren og 
forsikringsgiveren. Tredjeparter kan f.eks. være personer indsat som begunstigede i 
forbindelse med livsforsikringsaftaler, ofre for trafikulykker eller, mere generelt, parter, der 
selv om de ikke er en del af en forsikringsvirksomhed, gør forretninger med denne 
virksomhed.
Aktionærerne er ejerne af forsikringsvirksomheder, mens Lloyd's Names stiller den kapital til 
rådighed, på grundlag af hvilken der gives forsikring mod risici, og således selv påtager sig 
forsikringsforpligtelserne. Følgelig har begge disse kategorier del i de relevante 
forsikringsvirksomheders udbytte og tab, hvorfor de er nært knyttede til eller endog synonyme 
med forsikringsgiveren. 
Derfor mener Kommissionen ikke, at termen "tredjepart", som anvendt i 
forsikringsdirektiverne, under normale omstændigheder dækker 
forsikringsselskabsaktionærer eller Loyd's Names, når disse optræder i henholdsvis den ene 
eller den anden af disse egenskaber. Der kan naturligvis være tilfælde, hvor sådanne 
aktionærer eller Names, vil kunne betragtes som tredjeparter i forsikringsdirektivets forstand, 
f.eks. hvis de er de begunstigede i henhold til en forsikringsaftale, eller hvis de er ofre for 
ulykker." (Kommissionens svar på forespørgsel til skriftlig besvarelse E-2200/05).

På grundlag af Kommissionens tidligere holdning er det klart, at direktivet ikke tillægger 
Names rettigheder af nogen art. Denne tilgang er også blevet fulgt af de engelske domstole.

Desuden bør der tages stilling til, hvorvidt Overhuset overtrådte EUF-traktatens artikel 267 
(tidl. artikel 234 i EF-traktaten), stk. 3, ved ikke at anmode EU-Domstolen om en præjudiciel 
afgørelse om dette spørgsmål.

I henhold til Domstolens retspraksis gælder forpligtelsen til at anmode om en præjudiciel 
afgørelse i henhold til EUF-traktatens artikel 267, stk. 3, ikke i følgende tilfælde:
• hvis det rejste spørgsmål er identisk med et spørgsmål, der allerede har været genstand for 
en anmodning om en præjudiciel afgørelse
• hvis det rejste spørgsmål er irrelevant
• hvis den pågældende bestemmelse allerede er blevet fortolket af Domstolen, eller
• hvis der ikke hersker begrundet tvivl om, hvorvidt EU-retten er blevet anvendt korrekt.
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Selv om den nationale domstol i den her foreliggende sag gjorde det klart, at der ikke var 
nogen grund overhovedet til at nære begrundet mistanke, undlod den at tage i betragtning, om 
dette ville være lige så indlysende for andre domstole ved behandlingen af samme spørgsmål. 
Derfor kunne spørgsmålet om fortolkningen af det her omhandlede aspekt af EU-retten have 
været løst ved at indbringe det for Domstolen. 

Spørgsmålet er derfor, om Kommissionen burde have indbragt sagen for Domstolen i henhold 
til EUF-traktatens artikel 258 (tidl. 226 i EF-traktaten).

Med hensyn hertil er det, på baggrund af Kommissionens brede skønsmæssige beføjelser, 
normal praksis i Kommissionen først at indlede procedure, jf. EUF-traktatens artikel 258, for 
overtrædelse af EUF-traktatens artikel 267, når der foreligger bevis for, at der er tale om et 
tilbagevendende problem, en åbenlys overtrædelse eller en bevidst holdning hos de nationale 
domstole.

I det her foreliggende tilfælde og i betragtning af sagens særlige omstændigheder er der ingen 
grund til at indlede overtrædelsesprocedure mod Det Forenede Kongerige. Som særlig 
begrundelse herfor anføres følgende:
- efter Kommissionens opfattelse har Overhuset handlet korrekt
- der er ikke tale om noget tilbagevendende problem, nogen åbenlys overtrædelse eller nogen 
bevidst holdning i Overhuset (eller hos dets nylige efterfølger, the Supreme Court 
(højesteret)); Kommissionen vil naturligvis holde øje med situationen, og, hvis problemet 
skulle blive mere udbredt, på ny overveje, hvorvidt der skal indledes overtrædelsesprocedure
- Kommissionen har udtrykkeligt tilkendegivet sin holdning til spørgsmålet i sit svar på en 
forespørgsel fra Parlamentet (se ovenfor).

Konklusioner

Efter Kommissionens opfattelse viser intet i dette andragende (og heller ikke i et parallelt 
andragende indgivet af andrageren om samme emne, også i 2008), at EU-retten er blevet 
overtrådt, og følgelig afsluttedes behandlingen af andragerens klage den 8. oktober 2009. 
Udvalget for Andragender har allerede modtaget mundtlig underretning herom, samt om 
Kommissionens holdning, på mødet den 4. maj 2010."  


