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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0791/2008 dėl reikalavimo pradėti pažeidimo procedūrą prieš 
Jungtinę Karalystę dėl tariamo Direktyvos Nr. 73/239/EB neįgyvendinimo 
Lloyds' byloje, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis Christopher 
Stockwell organizacijos „Names' Action for Compensation in Europe“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas griežtai kritikuoja tai, kad Jungtinės Karalystės Parlamento Lordų Rūmai 
atmetė organizacijos „Names' Action for Compensation in Europe“ peticiją (Vardų peticiją), 
reikalaudami perduoti bylą dėl Britanijos vyriausybės nesugebėjimo įgyvendinti Direktyvos 
EB 73/239 Europos Teisingumo Teismui. Peticijos pateikėjas paaiškino, kad Vardų peticija 
atmesta prieš Europos Parlamento pirmininkui parašant šiuo klausimu laišką Lordų Rūmams, 
kaip buvo nuspręsta išnagrinėjus ankstesnes peticijas, susijusias su Lloyds' byla. Peticijos 
pateikėjas teigia, kad Vardų asociacija kreipėsi į nacionalinius teismus, Europos Komisiją ir 
Europos Parlamentą, tačiau nė vienu atveju byla nebuvo perduota Europos Teisingumo 
Teismui, kad pastarasis priimtų preliminarų nutarimą dėl to, jog Jungtinės Karalystės 
vyriausybė tariamai neįgyvendina Direktyvos Nr. 73/239/EB. Peticijos pateikėjas prašo 
Europos Parlamento paraginti Europos Komisiją peržiūrėti šią bylą ir pradėti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūras prieš Jungtinę Karalystę.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. spalio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.



PE448.671v01-00 2/3 CM\829337LT.doc

LT

Komisijos komentarai apie peticiją

Pagrindinis šioje peticijoje keliamas klausimas susijęs su 1973 m. liepos 24 d. Direktyvos 
73/239/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės 
draudimą, veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo (pirmoji ne gyvybės draudimo direktyva), 
OL L 228, 1973 rugpjūčio 16 (Direktyva) tikslu.

Šios direktyvos (ir vėliau priimtų direktyvų) tikslas – sukurti bendrą draudimo verslo rinką ir 
visiems draudėjams suteikti galimybę užsiimti veikla, tuo pat metu ginant apdraustąjį.

Anksčiau Komisija yra pateikusi atsakymą į Parlamento klausimą raštu dėl termino „trečioji 
šalis“ reikšmės, ypač dėl tinkamo draudimo kompanijų akcininkų ir kompanijos „Lloyds of 
London“ narių traktavimo remiantis šia direktyva. Šiuo atžvilgiu Komisija pabrėžė:

Terminas „trečiosios šalys“ vartojamas draudimo direktyvose apibrėžiant fizinius ir 
juridinius asmenis, kurie nėra draudimo sutarties šalys, nėra nei apdraustasis, nei draudikas. 
Pavyzdžiui, trečiosios šalys galėtų būti draudimo sutartyje numatyti naudos gavėjai, kelių 
eismo įvykiuose nukentėjusieji asmenys arba, apskritai, su draudimo įmone nesusiję, tačiau 
reikalų su ta įmone turintys asmenys.
Akcininkai yra draudimo kompanijų savininkai, tuo tarpu „Lloyd's Names“ kompanija teikia 
kapitalą remdamasi rizikos garantijomis ir pati prisiima draudimo įsipareigojimus. Iš to 
matyti, kad abiejų kategorijų įmonės dalijasi draudimo įmonės pelną arba prisiima 
nuostolius, todėl jų funkcijos panašios arba tokios pat kaip draudiko.
Atsižvelgiant į tai, Komisija nemano, kad terminas „trečiosios šalys“, kaip jis vartojamas 
draudimo direktyvose, apima draudimo kompanijos akcininkus arba „Lloyd's Names“, 
veikiančią pagal vieną iš šių kompetencijų. Suprantama, gali atsitikti taip, kad akcininkai 
arba „Names“ tampa trečiąja šalimi tokia prasme kaip vartojama draudimo direktyvose, 
pavyzdžiui, jei jie pagal draudimo sutartį yra naudos gavėjai arba nukentėjusieji kelių eismo 
įvykyje. (Komisijos atsakymas į klausimą raštu E-2200/05).

Iš Komisijos išdėstytos pozicijos matyti, kad ši direktyva „Names“ nesuteikia jokių teisių.
Tokios pat pozicijos laikosi ir Anglijos teismai.

Todėl derėtų nustatyti, ar šiuo atveju Lordų Rūmai, nesikreipdami į Teisingumo Teismą dėl 
prejudicinio sprendimo, pažeidė SESV 267 straipsnio (buvusio EB 234 straipsnio) 3 dalį.

Atsižvelgiant į nusistovėjusią praktiką, įpareigojimo perduoti bylą remiantis SESV 
267 straipsnio 3 dalimi nebūtina laikytis šiais atvejais:
• kai pateikiamas klausimas yra identiškas klausimui, kuriuo jau buvo priimtas prejudicinis 
sprendimas;
• kai keliamas klausimas yra nereikšmingas;
• kai minėta nuostata jau buvo svarstyta ETT arba
• kai neabejojama, jog Bendrijos teisės aktai buvo taikomi teisingai.

Šiuo konkrečiu atveju nacionalinis teismas nustatė, kad veikla nekėlė jokių abejonių, tačiau 
jis neatsižvelgė į tai, ar kitiems teismams, svarstantiems tą patį klausimą, tai būtų taip pat 
akivaizdu. Todėl iš esmės Bendrijos teisės aspektu šį klausimą buvo galima išspręsti 
perduodant jį ETT.
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Kyla klausimas, ar Komisija, remdamasi SESV 258 straipsniu (buvusiu EB 226 straipsniu), 
būtų perdavusi šį klausimą Teismui.

Šiuo atžvilgiu, turint omenyje plačius Komisijos įgaliojimus, leidžiančius veikti savo 
nuožiūra, Komisija paprastai pagal SESV 258 straipsnio nuostatas pradeda SESV 
267 straipsnio 3 dalies pažeidimo procedūrą tik tais atvejais, kai problema kartojasi, kai yra 
akivaizdžių pažeidimų arba pastebėjus tyčinį elgesį.

Šiuo atveju, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, nėra priežasties pradėti pažeidimo 
tyrimo procedūrą prieš jungtinę Karalystę. Visų pirma todėl, kad:
- Komisijos nuomone, Lordų Rūmai laikosi teisingo požiūrio;
- problema nėra pasikartojanti, nėra akivaizdžių pažeidimų ir šioje srityje nepastebėta tyčinio 
Lordų Rūmų (arba neseniai juos pakeitusio Aukščiausiojo Teismo) elgesio; suprantama, 
Komisija stebės padėtį ir svarstys, ar reikia pradėti pažeidimo procedūras, jei paaiškės, kad 
problema labiau paplitusi;
- Komisija išdėstė aiškią poziciją šiuo klausimu atsakyme į Parlamento klausimą (žr. 
aukščiau).

Išvados

Komisija mano, kad šioje peticijoje (taip pat ir kartu tuo pačiu klausimu peticijos pateikėjo 
pateiktame skunde, taip pat 2008 m.) pateikiama informacija nesuteikia pagrindo konstatuoti 
ES teisės aktų pažeidimo, todėl 2009 m. spalio 8 d. baigė peticijos pateikėjo skundo 
svarstymą. Komisija 2010 m. gegužės 4 d. posėdyje apie tai žodžiu informavo Peticijų 
komitetą bei išdėstė savo poziciją šiuo klausimu.


