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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Christopher Stockwell, brit állampolgár által a „Names' Action for
Compensation in Europe” nevében benyújtott, 0791/2008. számú petíció a 
73/239/EK irányelv végrehajtásának a Lloyds-üggyel kapcsolatos állítólagos 
elmulasztása miatt az Egyesült Királyság elleni jogsértési eljárás 
kezdeményezésére irányuló kérésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója határozottan bírálja azt, hogy az Egyesült Királyság Parlamentjében a 
Lordok Háza elutasította a „Names' Action for Compensation in Europe” (A Lloyds-
befektetők fellépése az európai kártérítésért”, NACDE) szövetség petícióját, amelyben azt 
kérik, hogy a 73/239/EK irányelv végrehajtásának a brit kormány általi állítólagos 
elmulasztásával kapcsolatos ügyet utalják az Európai Bírósághoz. A petíció benyújtója kifejti, 
hogy a befektetők által benyújtott petíció elutasítására azt megelőzően került sor, hogy az 
Európai Parlament elnöke levelet írhatott volna a Lordok Házának a Lloyd’s társaságot érintő 
korábbi petíciók vizsgálatát követően hozott határozatokról. A petíció benyújtója kifejti, hogy 
a közismert emberek szövetsége által a nemzeti bíróságokon, az Európai Bizottságnál és az 
Európai Parlamentnél tett lépések egyike sem vezetett oda, hogy az ügy az Európai 
Bírósághoz került volna a 73/239/EK irányelv végrehajtásának a brit kormány általi 
állítólagos elmulasztásával kapcsolatos előzetes döntéshozatal céljából. A petíció benyújtója 
arra kéri az Európai Parlamentet, hogy ösztönözze az Európai Bizottságot az ügy 
felülvizsgálatára és az Egyesült Királyság elleni jogsértési eljárás elindítására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A petíció által felvetett alapvető kérdés az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási 
tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló, 1973. július 24-i 73/239/EK irányelv (az első nem 
életbiztosítási irányelv, HL L 228., 1973.8.16.) – a továbbiakban: az irányelv” – hatályával 
kapcsolatos. 

Az irányelv és a helyébe lépő irányelvek célja egységes piac létrehozása a biztosítási üzletág 
számára és a tevékenységük gyakorlásának lehetővé tétele a biztosítók számára a biztosítottak 
védelme mellett.

A Bizottság korábban válaszolt a Parlament egy írásbeli választ igénylő kérdésére a 
„harmadik felek” fogalom jelentésére, különösen pedig a biztosítótársaságok részvényeseinek 
és a Lloyds of London tagjainak az irányelvvel kapcsolatos megfelelő kezelésére 
vonatkozóan. E tekintetben a Bizottság kifejtette, hogy:

„A biztosítási irányelvekben a «harmadik fél» fogalma azon természetes vagy jogi 
személyekre utal, akik vagy amelyek a biztosítási szerződés feleitől, azaz a biztosítottól és a 
biztosítótól eltérő személyek. Harmadik felek lehetnek például az életbiztosítási szerződések 
kedvezményezettjei, közúti balesetek áldozatai vagy általánosabban olyan felek, akik vagy 
amelyek a biztosítótársaságtól különálló, de e társasággal kapcsolatban álló személyek.
A részvényesek a biztosítótársaságok tulajdonosai, míg a Lloyd’s befektetői az alapján 
biztosítják a tőkét, hogy milyen kockázatokra kötnek biztosítást, és a biztosítási kötelezettséget 
ennek alapján vállalják. Következésképpen mindkét említett kategória részesedik a 
biztosítótársaság nyereségéből és veszteségéből, így közeli kapcsolatban állnak, vagy akár 
azonosak a biztosítóval.
A Bizottság ennek megfelelően nem véli úgy, hogy a „harmadik felek” biztosítási irányelvben 
alkalmazott fogalma általánosságban kiterjedne a biztosítótársaság részvényeseire vagy a 
Lloyd’s befektetőire, bármely fenti minőségükben járjanak is el. Természetesen 
előfordulhatnak olyan esetek, amelyekben e részvényesek vagy befektetők a biztosítási 
irányelv szerinti harmadik feleknek minősülnek, például ha valamely biztosítási szerződés 
értelmében kedvezményezettek vagy balesetek áldozatai.” (A Bizottság válasza az E-2200/05. 
számú, írásbeli választ igénylő kérdésre).

A Bizottság által korábban elfogadott álláspont alapján nyilvánvaló, hogy az irányelv a 
befektetőkre semmiféle jogot nem ruház. Az angol bíróságok is ezt a megközelítést 
alkalmazzák.

Ezt követően indokolt annak eldöntése, hogy a Lordok Háza megsértette-e az EUMSz. 267. 
cikkének – az EKSz. 234. cikkének – (3) bekezdését azzal, hogy e helyzetben nem fordult az 
Európai Bírósághoz előzetes döntéshozatali kérelemmel.

Az európai ítélkezési gyakorlat szerint az EUMSz. 267. cikkének (3) bekezdésére való 
hivatkozás kötelezettsége az alábbi körülmények esetén nem áll fenn:
• ha a feltett kérdés megegyezik egy olyan kérdéssel, amely korábban már egy előzetes 
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döntéshozatali eljárás tárgya volt;
• ha a feltett kérdés nem tartozik a tárgyhoz;
• ha a szóban forgó rendelkezést az Európai Bíróság korábban már értelmezte, vagy
• ha a közösségi jog megfelelő alkalmazását illetően nincsenek komoly kétségek.

Ebben a konkrét esetben a nemzeti bíróság ugyan egyértelművé tette, hogy komoly kétségnek 
helye nincs, nem vette figyelembe, hogy a kérdés az ugyanezen tárggyal foglalkozó többi 
bíróság számára is ugyanolyan egyértelmű-e. Ezért a közösségi jog megfelelő pontjának 
értelmezésével kapcsolatos kérdést elviekben el lehetett volna dönteni az ügy Európai 
Bírósághoz utalásával.

A kérdés ezért inkább arra vonatkozik, hogy a Bizottságnak az EUMSz. 258. cikke (az EKSz. 
226. cikke) alapján a Bírósághoz kellett volna-e utalnia az ügyet.

E tekintetben a Bizottság széles körű mérlegelési jogkörének ismeretében a Bizottság 
gyakorlata az, hogy az EUMSz. 258. cikke szerint csak akkor indít eljárást az EUMSz. 267. 
cikk (3) bekezdésének megsértése alapján, ha a visszatérő problémára, nyilvánvaló jogsértésre 
vagy a nemzeti bíróságok önkényes fellépésére megfelelő bizonyítékok vannak.

Ez esetben az ügy különleges körülményeire való tekintettel az Egyesült Királyság ellen nem 
indokolt a jogsértési eljárás megindítása. Konkrétabban:
- a Bizottság véleménye szerint a Lordok Házának álláspontja helyes;
- nincs szó visszatérő problémáról, nyilvánvaló jogsértésről vagy a Lordok Házának (vagy 
utódjának, a Legfelsőbb Bíróságnak) e területre vonatkozó önkényes fellépéséről; a Bizottság 
természetesen továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, és amennyiben bebizonyosodik, 
hogy kiterjedtebb problémáról van szó, újra fontolóra veszi a jogsértési eljárás megindítását, 
valamint
- a Bizottság egy parlamenti kérdésre adott válaszában határozottan kifejtette az üggyel 
kapcsolatos álláspontját (lásd fent).

Következtetések

A Bizottság úgy véli, hogy e petíció (valamint a petíció benyújtója által ugyanebben a 
tárgyban 2008-ban is benyújtott hasonló panasz) nem igazolja az uniós jog megsértését, és 
következésképpen a petíció benyújtójának panaszát 2009. október 8-án lezárták. A Petíciós 
Bizottságot erről, valamint a Bizottság álláspontjáról 2010. május 4-i ülésén már szóban 
tájékoztatták.


