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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0791/2008, imressqa mis-Sur Christopher Stockwell ta’ nazzjonalità 
Brittanika, f’isem in-Names' Action for Compensation in Europe, dwar it-talba 
għall-proċeduri ta’ ksur kontra r-Renju Unit għan-nuqqas allegat ta’ 
implimentazzjoni tad-Direttiva 73/239/KE b’konnessjoni mal-każ ta' Lloyds'

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jikkritika bis-sħiħ ir-rifjut, mill-House of Lords tal-Parlament tar-Renju Unit, 
tal-petizzjoni tal-assoċjazzjoni Names' Action for Compensation in Europe (il-petizzjoni tan-
Names) li titlob li l-każ tagħhom li jallega n-nuqqas ta’ implimentazzjoni tad-Direttiva tal- KE 
73/239 mill-gvern Brittaniku jiġi riferut quddiem il-Qorti Ewropea għall-Ġustizzja. Il-
petizzjonant jispjega li kieku r-rifjut tal-petizzjoni tan-Names' wasal quddiem il-President tal-
Parlament Ewropew hu jkun jista’ jikteb ittra lill-House of Lords dwar il-kwistjoni kif tiġi 
deċiża wara eżaminazzjoni tal-petizzjonijiet ta’ qabel tal-Lloyds’. Il-petizzjonant jgħid li l-
ebda wieħed mill-proċeduri politiċi li saru mill-assoċjazzjoni Names permezz tal-Qrati 
nazzjonali, il-Kummisjoni Ewropea u l-Parlament Ewropea ma wasslu għall-riferenza tal-każ 
quddiem il-Qorti Ewropew għall-Ġustizzja għal deċiżjoni preliminari  dwar in-nuqqas allegat 
min-naħa tal-Gvern Brittaniku li jimplimenta id-Direttiva tal-KE 73/239. Il-petizzjonant jitlob 
lill-Parlament Ewropew biex iqabbad lill-Kummissjoni Ewropea tirrevedi dan il-każ u tibda 
proċeduri ta’ ksur kontra r-Renju Unit.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 23 ta’ Ottubru 2008. Informazzjoni mitluba mill-
Kummissjoni skont l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta' Settembru 2010.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni
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Il-mistoqsija fundamentali mressqa minn din il-Petizzjoni tirrigwarda l-iskop tad-Direttiva 
73/239/KE, tal-24 ta’ Lulju 1973, dwar il-koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-Regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi rigward il-bidu u l-insegwiment tan-negozju tal-
assigurazzjoni diretta minbarra l-assigurazzjoni tal-ħajja (l-ewwel Direttiva mhux tal-ħajja, 
ĠU L 228 tas-16 ta’ Awwissu 1973 ("id-Direttiva").

L-għan tad-Direttiva (u tas-suċċessuri tagħha) huwa li toħloq suq wieħed għall-assigurazzjoni 
tan-negozju u sabiex tippermetti lill-assiguraturi sabiex jeżerċitaw l-attività tagħhom filwaqt li 
jipproteġu wkoll lil min huwa assigurat.

Il-Kummissjoni fil-passat irrispondiet għall-Mistoqsija Parlamentari bil-miktub dwar it-tifsira 
tat-terminu “terzi persuni” u partikularment dwar it-trattament xieraq tal-azzjonisti tal-
kumpaniji tal-assigurazzjoni u l-membri tal-Lloyds of London fil-kuntest tad-Direttiva. F’dan 
ir-rigward il-Kummissjoni speċifikat li:

“It-terminu “terzi persuni" hija wżata fid-Direttivi tal-assigurazzjoni biex jirrappreżenta 
persuni naturali jew legali li huma distinti mill-partijiet ta' kuntratt ta' assigurazzjoni, 
fosthom l-assigurat u l-assigurant. Partijiet terzi jistgħu jinkludu, pereżempju, il-benefiċjarji 
tal-kuntratti tal-assigurazzjoni tal-ħajja, il-vittmi ta’ aċċidenti tat-traffiku jew b’mod aktar 
ġenerali, il-partijiet li, filwaqt li jkunu sseparati intrapriża ta’ assigurazzjoni, għandhom 
trattamenti ma' dik l-intrapriża.
L-azzjonisti huwa s-sidien tal-kumpaniji tal-assigurazzjoni filwaqt li Lloyd's Names jipprovdi 
l-kapitali fuq il-bażi ta' liema riskji huma sottoskritti u li filfatt jassumu lilhom innfushom 
bħala l-obbligi ta' assigurazzjoni.  B’riżultat ta' dan, iż-żewġ kategoriji jipparteċipaw fil-
profitti jew it-telfiet tal-kumpanija ta' assigurazzjoni u huma għaldaqstant assoċjati mill-qrib 
jew anke sinonimi mal-assigurant.
Konsegwentement, il-Kummissjoni ma tikkunsidrax li t-terminu terzi persuni, hekk kif użat fid-
Direttivi tal-assigurazzjoni, normalment tkopri azzjonisti ta' kumpanija tal-assigurazzjoni jew 
Lloyd's Names li jaġixxu f’wieħed minn dawn il-kapaċitajiet. Jista’ ovvjament ikun hemm 
każijiet fejn tali azzjonisti jew Names ikunu terzi persuni fit-tifsira tad-Direttivi tal-
assigurazzjoni, pereżempju fejn kienu benefiċjarji skont kuntratt tal-assigurazzjoni jew vittmi 
ta’ aċċident.” (Risposta tal-Kummissjoni għall-Mistoqsija bil-Miktub E-2200/05).

Fuq il-bażi tal-pożizzjoni preċedenti adottata mill-Kummissjoni, huwa ċar li d-Direttiva ma 
tikkonferixxi ebda dritt fuq in-Names. Dan l-approċċ huwa segwit ukoll mill-qrati Ingliżi.

Imbagħad huwa xieraq li jiġi ddeterminat jekk il-House of Lords kisrux l-Artikolu 267 TFUE 
(ex 234 KE) paragrafu 3 billi f’din is-sitwazzjoni ma għamlux talba għal deċiżjoni preliminari 
lill-Qorti  tal-Ġustizzja Ewropea.

Skont il-każistika Ewropea, l-obbligu li tirreferi skont l-Artikolu 267 TFUE paragrafu 3 
mhuwiex meħtieġ f'dawn iċ-ċirkustanzi:
• fejn il-mistoqsija mressqa hija identika għall-mistoqsija li diġà kienet is-suġġett ta’ referenza 
għal deċiżjoni preliminari;
• fejn il-mistoqsija mressqa hija rrelevanti;
• fejn id-dispożizzjoni fil-kwistjoni diġà kienet interpretata mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea, 
jew
• fejn mhemm ebda dubju raġjonevoli biex tiġi kkoreġuta l-applikazzjoni tal-liġi tal-
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Komunità.

F’dan il-każ partikulari, filwaqt li l-qorti nazzjonali għamlitha ċara li ma kien hemm ebda 
skop għal dubju raġonevoli, ma kkunsidratx jekk huwiex ovvju bl-istess mod għall-qrati oħra 
li qed jindirizzaw l-istess kwistjoni. Għaldaqstant, normalment, l-interpretazzjoni tal-punt tal-
liġi tal-Komunità kkonċernata setgħet ġiet solvuta billi l-mistoqsija tiġi rriferuta lill-Qorti tal-
Ġustizzja Ewropea.

Il-mistoqsija għaldaqstant hija jekk il-Kummissjoni kellhiex tirreferi l-kwistjoni lill-Qorti fuq 
il-bażi tal-Artikolu 258 TFUE (ex 226 KE).

F’dan ir-rigward, fid-dawl tas-setgħat wiesgħa diskrezzjonali tal-Kummissjoni, il-prattika tal-
Kummissjoni għandha tibda Artikolu 258 TFUE azzjoni ta’ ksur tal-Artikolu 267(3) tat-TFUE 
biss meta jkun hemm evidenza ta' problema rikorrenti jew attitudni deliberata mill-Qrati 
nazzjonali.

F’dan il-każ u minħabba ċ-ċirkustanzi speċifiċi tal-każ, mhemm ebda raġuni biex jibdew 
proċeduri ta’ ksur kontra r-Renju Unit. B’mod partikulari:
- l-approċċ tal-House of Lord huwa, fl-opinjoni tal-Kummissjoni, korrett;
- mhemm ebda problema rikorrenti, ksur evidenti jew attitudni intenzjonata mill-House of 
Lords (jew mis-suċċessuri riċenti tagħhom il-Qorti Suprema) f’dan il-qasam;  naturalment il-
Kummissjoni se żżomm is-sitwazzjoni taħt eżami u tikkunsidra aktar tard jekk tibdiex 
proċeduri ta’ ksur jekk tiġi kkonfermata problema aktar wiesgħa, u
- il-Kummissjoni stqarriet b’mod espliċitu l-pożizzjoni tagħha dwar il-kwistjoni fir-risposta 
tagħha għall-Mistoqsija Parlamentari (ara hawn fuq).

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni tikkunsidra li din il-petizzjoni (kif ukoll l-ilment parallel li twassal mill-
petizzjonant, anke fl-2008, dwar l-istess suġġett) ma turi ebda ksur tal-liġi tal-UE u, 
konsegwentement, l-ilment tal-petizzjonant ġie magħluq fit-8 ta' Ottubru 2009. Il-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet diġà ġie infurmat dwar dan, kif ukoll dwar il-pożizzjoni tal-Kummissjoni, 
b'mod orali matul il-laqgħa tiegħu tal-4 ta' Mejju 2010.


