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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0791/2008, ko „Names' Action for Compensation in 
Europe” vārdā iesniedza Lielbritānijas valstspiederīgais Christopher 
Stockwell, par prasību uzsākt pārkāpuma procedūru pret Apvienoto 
Karalisti par Direktīvas 73/239/EK neizpildi saistībā ar Lloyds lietu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs asi kritizē Apvienotās Karalistes Lordu palātas noraidījumu 
asociācijas „Names’ Action for Compensation in Europe” (Names lūgumraksts) 
lūgumrakstam ar prasību nodot lietu par Lielbritānijas valdības Direktīvas 73/239/EEK 
neizpildi Eiropas Kopienu Tiesai. Lūgumraksta iesniedzējs skaidro, ka Names lūgumraksts 
tika noraidīts, pirms Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs varēja uzrakstīt vēstuli Lordu palātai 
par attiecīgo jautājumu, kā tas tika izlemts pēc iepriekšējā Lloyds lūgumraksta izskatīšanas. 
Lūgumraksta iesniedzējs konstatē, ka neviena no asociācijas Names veiktajām darbībām —
vēršanās valsts tiesās, Eiropas Komisijā un Eiropas Parlamentā — nav veicinājusi lietas 
nodošanu Eiropas Kopienu Tiesai prejudiciāla nolēmuma sniegšanai par Lielbritānijas 
valdības Direktīvas 73/239/EEK neizpildi. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu 
panākt to, lai Eiropas Komisija izskata šo lietu un uzsāk pārkāpuma procedūru pret Apvienoto 
Karalisti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 23. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī
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Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Pamatjautājums, kuram lūgumrakstā pievērsta uzmanība, attiecas uz 1973. gada 24. jūlija 
Direktīvas 73/239/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz 
uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas nozarē, kas nav dzīvības 
apdrošināšana, OV L 228, 16.8.1973., (turpmāk Direktīva) darbības jomu.

Direktīvas (un vēlāk pieņemto tiesību aktu) mērķis ir izveidot vienotu apdrošināšanas nozares 
tirgu un ļaut apdrošinātājiem darboties, vienlaikus arī aizsargājot apdrošinātās personas.

Komisija ir iepriekš atbildējusi uz rakstisku Parlamenta jautājumu par termina „trešās puses” 
nozīmi un īpaši par atbilstīgu izturēšanos pret apdrošināšanas sabiedrību akcionāriem un 
Lloyds of London locekļiem saistībā ar šo direktīvu. Šajā jautājumā Komisija ir precizējusi, 
ka:

„Apdrošināšanas direktīvās termins „trešās puses” tiek izmantots, lai apzīmētu fiziskas vai 
juridiskas personas, kuras nav apdrošināšanas līguma slēdzējas puses, proti, apdrošinātā 
persona un apdrošinātājs.  Trešās puses var būt, piemēram, dzīvības apdrošināšanas līguma 
izmaksas saņēmēji, ceļa satiksmes negadījumos cietušie vai, raugoties uz to plašāk, personas, 
kurām ir darīšanas ar apdrošināšanas sabiedrību, lai gan šīm personām ar to nav nekādas 
saiknes.
Akcionāri ir apdrošināšanas sabiedrību īpašnieki, bet „Lloyd’s Names” piešķir kapitālu, kas 
kalpo kā pamats risku apdrošināšanai, un tiešām paši uzņemas apdrošināšanas pienākumus. 
Tā rezultātā abu kategoriju personas gūst labumu no apdrošināšanas sabiedrības peļņas vai 
uzņemas tās zaudējumus un ir cieši saistītas vai pat tiek uzskatītas par apdrošinātājiem.
Tādēļ Komisija neuzskata, ka apdrošināšanas direktīvās izmantotais termins „trešās puses” 
normālos apstākļos attiektos uz apdrošināšanas sabiedrības akcionāriem vai „Lloyd's 
Names”, kas darbojas vienā no minētajām kapacitātēm. Protams, var būt gadījumi, kad šādi 
akcionāri vai kapitāla nodrošinātāji apdrošināšanas direktīvu nozīmē ir trešās puses, 
piemēram, ja viņi saskaņā ar apdrošināšanas līgumu ir apdrošināšanas izmaksas saņēmēji 
vai negadījumā cietušie.” (Komisijas atbilde uz rakstisku jautājumu E-2200/05).

Pamatojoties uz iepriekš pieņemto Komisijas nostāju, ir skaidrs, ka direktīvā nav paredzētas 
nekādas tiesības, kas būtu piemērojamas Names gadījumā. Šādu pieeju ir ievērojušas arī 
Anglijas tiesu iestādes.

Tādēļ atliek noskaidrot, vai Lordu palāta, šajā situācijā nepierasot Eiropas Savienības Tiesas 
prejudiciālu nolēmumu, nav pārkāpusi Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
267. panta (bijušā EKL 234. panta) 3. punktu.

Saskaņā ar Eiropas tiesu praksi LESD 267. panta 3. punktā paredzētais pienākums vērsties 
Eiropas Savienības Tiesā nav jāpilda šādos gadījumos:
• ja iesniegtais jautājums ir identisks jautājumam, kas jau ir izskatīts, pieņemot prejudiciālu 
nolēmumu; 
• ja ierosinātais jautājums ir neatbilstīgs;
• ja Eiropas Savienības Tiesa jau ir sniegusi savu interpretāciju par minēto jautājumu vai
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• ja nav pamatotu šaubu par Eiropas Savienības tiesību aktu pareizu piemērošanu.

Šajā īpašajā gadījumā, lai gan dalībvalsts tiesa skaidri norādīja, ka nav nekāda pamata 
šaubām, tā neņēma vērā, vai citām tiesām, kas izskatītu šo jautājumu, šis fakts būtu tikpat 
skaidrs. Tādēļ principā minētā Eiropas Savienības tiesību akta noteikumu interpretācijas 
problēmu varētu atrisināt, nododot šo jautājumu Eiropas Savienības Tiesai.

Jautājums ir par to, vai Komisijai, pamatojoties uz LESD 258. pantu (bijušo EKL 226. pantu), 
vajadzēja nodot šo lietu Tiesai.

Šajā sakarībā, ņemot vērā Komisijas plašās rīcības pilnvaras, Komisija parasti uzsāk LESD 
258. pantā minēto darbību saistībā ar LESD 267. panta 3. punkta noteikumu pārkāpšanu tikai 
tad, ja ir pierādījumi par regulārām problēmām, skaidriem pārkāpumiem vai apzinātu 
attieksmi dalībvalstu tiesu darbībā.

Šajā gadījumā, ņemot vērā lietas īpašos apstākļus, nav iemesla sākt pārkāpumu izmeklēšanas 
procesu pret Apvienoto Karalisti. Jo īpaši tādēļ, ka:
– Komisija uzskata, ka Lordu palātas pieeja bija pareiza,
– šajā jautājumā Lordu palātas (vai Augstākās tiesas, kas nesen pārņēmusi tās pienākumus) 
darbībā nav novērotas regulāras problēmas, skaidri pārkāpumi vai apzināta attieksme; 
Komisija, protams, uzraudzīs situāciju un gadījumā, ja tiks ziņots par plašākām problēmām, 
apsvērs iespēju uzsākt pārkāpumu izmeklēšanas procesu, kā arī
– Komisija ir skaidri paudusi savu nostāju šajā jautājumā, atbildot uz Parlamenta jautājumu 
(kā norādīts iepriekš). 

Secinājumi

Komisija uzskata, ka šajā lūgumrakstā (kā arī citos šī lūgumraksta iesniedzēja iesniegtajos 
lūgumrakstos par šo pašu jautājumu, arī 2008. gadā) sniegtā informācija neliecina par ES 
tiesību aktu pārkāpumiem, un tādējādi 2009. gada 8. oktobrī lūgumraksta iesniedzēja sūdzības 
izskatīšanu slēdza. Lūgumrakstu komiteju tās 2010. gada 4. maija sanāksmē jau mutiski 
informēja par minēto faktu un Komisijas nostāju šajā jautājumā.


