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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0791/2008, του κ. Christopher Stockwell, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της "Names' Action for Compensation in Europe" (Δράση της 
Names για αποζημίωση στην Ευρώπη), σχετικά με αίτημα για διαδικασίες 
επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου για εικαζόμενη αδυναμία 
εφαρμογής της οδηγίας 73/239/ΕΚ όσον αφορά την υπόθεση της Lloyds

1. Περίληψη της αναφοράς 

Ο αναφέρων επικρίνει έντονα την απόρριψη από τη Βουλή των Λόρδων του Κοινοβουλίου 
του Ηνωμένου Βασιλείου της αναφοράς της «Names' Action for Compensation in Europe» 
(αναφορά Names), όπου η ένωση ζητούσε να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων η υπόθεσή της για εικαζόμενη αδυναμία εφαρμογής της οδηγίας ΕΚ 73/239 από 
τη βρετανική κυβέρνηση. Ο αναφέρων εξηγεί ότι η απόρριψη της αναφοράς Names έλαβε 
χώρα προτού ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στείλει επιστολή στη Βουλή των 
Λόρδων επί του θέματος, όπως αποφασίστηκε μετά από την εξέταση των προηγούμενων 
αναφορών της Lloyds. Ο αναφέρων δηλώνει ότι καμία από τις ενέργειες στις οποίες προέβη η 
ένωση Names μέσω των εθνικών δικαστηρίων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν οδήγησε στην παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για προδικαστική απόφαση σχετικά με την εικαζόμενη αδυναμία 
της βρετανικής κυβέρνησης να εφαρμόσει την οδηγία 73/239 ΕΚ. Ο αναφέρων καλεί το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την υπόθεση 
και να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου.

2. Παραδεκτό 

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 23 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει
πληροφορίες βάσει του άρθρου 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.
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Παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της αναφοράς 

Το θεμελιώδες ζήτημα που τίθεται με αυτήν την αναφορά έχει να κάνει με το πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας 73/239/ΕΚ, της 24ης Ιουλίου 1973, περί συντονισμού των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη 
δραστηριότητας πρωτοασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής, και την άσκηση αυτής (η 
πρώτη οδηγία πρωτοασφαλίσεως), ΕΕ L 228 της 16ης Αυγούστου 1973 ("η οδηγία").

Σκοπός της οδηγίας (και των συνακόλουθων οδηγιών) είναι να δημιουργηθεί μία ενιαία
αγορά για δραστηριότητα ασφάλισης και να δοθεί η δυνατότητα στους ασφαλιστές να 
ασκήσουν τη δραστηριότητά τους προστατεύοντας παράλληλα τον ασφαλιζόμενο. 

Η Επιτροπή κατά το παρελθόν απάντησε σε γραπτή κοινοβουλευτική ερώτηση σχετικά με
την έννοια του όρου "τρίτοι" και ειδικότερα σχετικά με την κατάλληλη μεταχείριση των
μετόχων ασφαλιστικών εταιριών και μελών της Lloyds of London στο πλαίσιο της οδηγίας. 
Εν προκειμένω η Επιτροπή έχει αναφέρει συγκεκριμένα ότι: 

Ο όρος "τρίτοι" χρησιμοποιείται στις οδηγίες περί ασφαλίσεων για να προσδιοριστούν τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία είναι διαφορετικά από τα μέρη μιας σύμβασης ασφάλισης, 
συγκεκριμένα τον ασφαλιζόμενο και τον ασφαλιστή. Τα τρίτα μέρη μπορεί να περιλαμβάνουν
για παράδειγμα τους δικαιούχους συμβάσεων ασφάλειας ζωής, τα θύματα οδικών ατυχημάτων
ή γενικότερα μέρη τα οποία, αν και είναι ανεξάρτητα από μια ασφαλιστική εταιρία, έχουν 
δοσοληψίες με αυτήν την εταιρία.
Οι μέτοχοι είναι οι ιδιοκτήτες ασφαλιστικών εταιριών ενώ οι Lloyd's Names παρέχουν το
κεφάλαιο βάσει του οποίου αναλαμβάνεται η κάλυψη κινδύνων και όντως αναλαμβάνουν οι 
ίδιοι τις υποχρεώσεις ασφάλισης. Ως αποτέλεσμα, και οι δύο αυτές κατηγορίες συμμετέχουν στα
κέρδη ή στις απώλειες της ασφαλιστικής επιχείρησης και κατ΄ αυτόν τον τρόπο είναι στενά 
συνδεδεμένοι ή ακόμη είναι συνώνυμοι με τον ασφαλιστή. 
Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι ο όρος τρίτοι, όπως χρησιμοποιείται στις οδηγίες
περί ασφαλίσεων, θα κάλυπτε κανονικά τους μετόχους ασφαλιστικής εταιρίας ή τους Lloyd's
Names που ενεργούν με οιαδήποτε από αυτές τις ιδιότητες. Φυσικά θα μπορούσαν να υπάρχουν
περιπτώσεις όπου τέτοιου είδους μέτοχοι ή Names θα μπορούσαν να είναι τρίτοι στο πλαίσιο 
της έννοιας των οδηγιών περί ασφαλίσεων, για παράδειγμα στην περίπτωση που θα ήσαν 
δικαιούχοι βάσει μιας σύμβασης ασφάλισης ή που θα ήσαν θύματα ατυχήματος. (Απάντηση της
Επιτροπής στη γραπτή ερώτηση E-2200/05).

Με βάση την θέση που κατά το παρελθόν υιοθέτησε η Επιτροπή, είναι σαφές ότι η οδηγία δεν
παρέχει οιαδήποτε δικαιώματα στους Names. Αυτή είναι επίσης η προσέγγιση που
ακολούθησαν τα αγγλικά δικαστήρια. 

Στη συνέχεια πρέπει να προσδιορισθεί κατά πόσον η Βουλή των Λόρδων παραβίασε το
άρθρο 267 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 234 της ΣΕΚ) παράγραφος 3 με το να μην υποβάλει 
αίτημα προδικαστικής απόφασης στο ΔΕΚ σχετικά με το εν λόγω θέμα. 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομολογία, η υποχρέωση παραπομπής βάσει του άρθρου 267 της
ΣΛΕΕ, παράγραφος 3, δεν είναι αναγκαία στις ακόλουθες περιστάσεις: 
• στην περίπτωση που το τιθέμενο ζήτημα είναι ίδιο με ζήτημα το οποίο έχει ήδη αποτελέσει
θέμα παραπομπής για προδικαστική απόφαση· 
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• στην περίπτωση που το τιθέμενο ζήτημα είναι άσχετο· 
• στην περίπτωση που η εν λόγω διάταξη έχει ήδη ερμηνευθεί από το ΔΕΚ, ή
• στην περίπτωση που δεν υπάρχει καμία εύλογη αμφιβολία ως προς την ορθή εφαρμογή του
κοινοτικού δικαίου. 

Στην συγκεκριμένη περίσταση, ενώ το εθνικό δικαστήριο κατέστησε σαφές ότι δεν υπήρχε
κανένα περιθώριο για οιαδήποτε εύλογη αμφιβολία, δεν έλαβε υπόψη κατά πόσο θα ήταν
εξίσου σαφές σε άλλα δικαστήρια που ασχολούνται με το ίδιο ζήτημα. Συνεπώς, κατ΄ αρχήν, 
η ερμηνεία του εν λόγω σημείου του κοινοτικού δικαίου θα είχε αποφασισθεί με την
παραπομπή του ζητήματος στο ΔΕΚ.

Το ζήτημα συνεπώς είναι κατά πόσον η Επιτροπή θα έπρεπε να παραπέμψει το θέμα στο
Δικαστήριο με βάση το άρθρο 258 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 226 της ΣΕΚ). 

Σε αυτό το πλαίσιο, υπό το πρίσμα των ευρέων διακριτικών εξουσιών της Επιτροπής, 
πρακτική της Επιτροπής είναι να ξεκινήσει δράση βάσει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ για
παραβίαση του άρθρου267, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ μόνο όταν υπάρχουν αποδείξεις ενός
επαναλαμβανόμενου προβλήματος, μια προφανής παραβίαση ή μια εσκεμμένη στάση εκ
μέρους των εθνικών δικαστηρίων. 

Στην προκειμένη περίπτωση και δεδομένων των ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης, δεν
υπάρχει κανένας λόγος να ξεκινήσουν διαδικασίες επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου
Βασιλείου. Συγκεκριμένα : 
- κατά τη γνώμη της Επιτροπής η προσέγγιση της Βουλής των Λόρδων είναι ορθή· 
- δεν υπάρχει κανένα επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, καμία προφανής παραβίαση ή
εσκεμμένη στάση εκ μέρους της Βουλής των Λόρδων (ή από τον πρόσφατο διάδοχό της, το
Ανώτατο Δικαστήριο) στον εν λόγω τομέα· η Επιτροπή φυσικά θα επανεξετάσει την
κατάσταση και θα μελετήσει περαιτέρω κατά πόσον θα κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει
εάν επιβεβαιωθεί ένα μεγαλύτερης έκτασης πρόβλημα, και
- η Επιτροπή ρητώς ανέφερε τη θέση της επί του ζητήματος στην απάντησή της σε
κοινοβουλευτική ερώτηση (βλ. ανωτέρω). 

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η παρούσα αναφορά (καθώς και η παράλληλη καταγγελία που
υποβλήθηκε από τον αναφέροντα επίσης το 2008 επί του ιδίου θέματος) δεν καταδεικνύει
καμία παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ και, κατά συνέπεια, η καταγγελία του αναφέροντα 
περατώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή Αναφορών έχει ήδη ενημερωθεί σχετικά με
αυτό, καθώς και για τη θέση της Επιτροπής, προφορικά κατά τη συνεδρίαση στις 4 Μαΐου 
2010. 


