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Komisja Petycji

2.9.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0791/2008, którą złożył Christopher Stockwell (Wielka Brytania), 
w imieniu „Działań poręczycieli na rzecz odszkodowań w Europie”, w 
sprawie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw Zjednoczonemu Królestwu 
w związku z rzekomym niewdrożeniem dyrektywy 73/239/WE w kontekście 
przypadku Lloyds

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zdecydowanie krytykuje odrzucenie przez Izbę Lordów Parlamentu 
Zjednoczonego Królestwa petycji stowarzyszenia o nazwie „Działania poręczycieli na rzecz 
odszkodowań w Europie” (petycja poręczycieli), w której wnioskuje się o przekazanie do 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ich sprawy dotyczącej domniemanego 
niewprowadzenia w życie przez rząd brytyjski dyrektywy WE 73/239. Składający petycję 
wyjaśnia, że do odrzucenia petycji poręczycieli doszło, zanim przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego zdołał wystosować w tej sprawie pismo do Izby Lordów, co ustalono po 
przeanalizowaniu poprzednich petycji dotyczących Lloyds. Składający petycję stwierdza, że 
żadne z działań podjętych przez stowarzyszenie poręczycieli za pośrednictwem sądów 
krajowych, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego nie doprowadziło do wniesienia 
tej sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w celu wydania orzeczenia 
wstępnego dotyczącego domniemanego niewprowadzenia w życie przez rząd brytyjski 
dyrektywy WE 73/239. Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o spowodowanie, by Komisja Europejska ponownie zbadała sprawę i wszczęła postępowanie 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciw Zjednoczonemu 
Królestwu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 października 2008 r. Zwrócono się do 
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Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Uwagi Komisji do petycji

Podstawową kwestią poruszoną w niniejszej petycji jest zakres dyrektywy 73/239/WE z dnia 
24 lipca 1973 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie 
ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie (pierwsza dyrektywa w 
sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie), Dz.U. L 228 z dnia 16 sierpnia 
1973 r. (dalej zwanej „dyrektywą”).

Celem dyrektywy (i dyrektyw przyjętych później) jest utworzenie jednolitego rynku dla 
działalności ubezpieczeniowej oraz umożliwienie ubezpieczycielom prowadzenia działalności 
przy jednoczesnym chronieniu ubezpieczanych.

W przeszłości Komisja odpowiedziała na pisemne pytanie parlamentarne dotyczące znaczenia 
pojęcia „osoby trzecie”, a zwłaszcza dotyczące odpowiedniego traktowania akcjonariuszy 
spółek ubezpieczeniowych i członków Lloyds of London w kontekście dyrektywy. W związku 
z tym Komisja odnotowała, że:

„Pojęcie „osoby trzecie” użyte zostało w dyrektywach dotyczących ubezpieczeń dla 
oznaczenia osób fizycznych lub prawnych innych niż strony umowy o ubezpieczenie, a 
mianowicie ubezpieczony i ubezpieczyciel. Osobami trzecimi mogą być na przykład 
beneficjenci umów o ubezpieczenie na życie, ofiary wypadków drogowych lub, bardziej 
ogólnie, osoby, które, nie będąc częścią przedsiębiorstwa ubezpieczającego, utrzymują z tym 
przedsiębiorstwem jakieś kontakty.
Akcjonariusze są właścicielami spółek ubezpieczeniowych, podczas gdy Lloyd's Names 
zapewnia kapitał, w oparciu o który ubezpiecza się ryzyko, i rzeczywiście wypełnia 
zobowiązania ubezpieczeniowe. W związku z tym obie te kategorie mają swój udział w 
zyskach i stratach zakładu ubezpieczeń i są przez to ściśle powiązane z ubezpieczycielem, a 
nawet same mogą być uważane za ubezpieczyciela.
Komisja nie uważa zatem, aby pojęcie osób trzecich, użyte w dyrektywach w sprawie 
ubezpieczeń, obejmowało zwyczajowo akcjonariuszy spółek ubezpieczeniowych lub Lloyd's 
Names pełniących jedną z tych ról. Może się oczywiście zdarzyć, że tacy akcjonariusze lub 
Lloyd's Names mogliby być osobami trzecimi w rozumieniu dyrektyw w sprawie 
ubezpieczeń, np. kiedy są oni beneficjentami w ramach umowy ubezpieczeniowej lub 
ofiarami wypadków.”(Odpowiedź Komisji na pytanie pisemne E-2200/05).

Biorąc pod uwagę stanowisko przyjęte wcześniej przez Komisję oczywiste jest, że dyrektywa 
nie przyznaje żadnych praw Lloyd's Names. Brytyjskie sądy przyjęły takie samo podejście.

Stosowne jest zatem określenie, czy Izba Lordów naruszyła art. 267 TFUE ust. 3 (były art. 
234 traktatu WE), nie składając w tej sytuacji do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 
wniosku o wydanie orzeczenia wstępnego.

Zgodnie z europejskim orzecznictwem wypełnienie obowiązku skierowania sprawy do 
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Trybunału, o którym mowa w art. 267 ust. 3 TFUE, nie jest konieczne w następujących 
okolicznościach:
• jeśli poruszona kwestia jest identyczna do kwestii, która była już tematem wstępnego 
orzeczenia;
• jeśli poruszona kwestia jest bezprzedmiotowa;
• jeśli odnośne postanowienie zostało już zinterpretowane przez ETS lub
• jeśli nie ma uzasadnionej obawy co do poprawnego stosowania prawa wspólnotowego.

W tym konkretnym przypadku, choć sąd krajowy stwierdził stanowczo, że nie jest możliwa 
uzasadniona wątpliwość, nie wziął pod uwagę, czy będzie to tak samo oczywiste dla innych 
sądów zajmujących się tą samą kwestią. Dlatego w zasadzie wykładnia odnośnego punktu
prawa wspólnotowego mogłaby zostać rozwiązana w drodze skierowania tej sprawy do ETS.

Należy więc zdecydować, czy Komisja powinna była skierować sprawę do Trybunału w 
oparciu o art. 258 TFUE (były art. 226 traktatu WE).

W tym kontekście, w świetle szerokich uprawnień uznaniowych Komisji, z reguły wszczyna 
ona przewidziane w art. 258 TFUE postępowanie w sprawie naruszenia art. 267 ust. 3 TFUE 
jedynie, jeśli istnieją dowody na powtarzający się problem, jawne naruszenie lub zamierzoną 
postawę krajowych sądów.

W tym przypadku i biorąc pod uwagę szczególne okoliczności towarzyszące tej sprawie, nie 
ma podstaw do wszczynania postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. W szczególności:
- podejście Izby Lordów jest w opinii Komisji poprawne;
- nie mamy do czynienia z powtarzającym się problemem, jawnym naruszeniem lub 
zamierzoną postawą Izby Lordów (lub jej niedawnego następcy, sądu najwyższego) w tym 
zakresie; Komisja będzie oczywiście dalej przyglądała się rozwojowi sytuacji i rozważy 
później rozpoczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, jeśli potwierdzi się występowanie bardziej rozpowszechnionego problemu 
oraz
- Komisja wyraźnie określiła swoje stanowisko w tej sprawie w swojej odpowiedzi na pytanie 
parlamentarne (zob. powyżej).

Wnioski

Komisja uważa, że niniejsza petycja (jak również równoległa skarga wniesiona przez 
składającego petycję w 2008 r. w odniesieniu do tej samej kwestii) nie wykazuje naruszenia 
prawa UE, w związku z czym skarga składającego petycję została zamknięta w dniu 8 
października 2009r. Komisja Petycji została już o tym poinformowana, a także o stanowisku 
Komisji, ustnie na posiedzeniu w dniu 4 maja 2010 r.


