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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0791/2008, adresată de Christopher Stockwell, de cetățenie 
britanică, în numele asociației Names' Action for Compensation in Europe, 
privind o cerere de inițiere a procedurii de încălcare a dreptului Uniunii 
împotriva Regatului Unit în temeiul alegației de netranspunere a Directivei 
73/239/CE în contextul cauzei Lloyds

1. Rezumatul petiției

Petiționarul critică în mod ferm respingerea de către Camera Lorzilor din Parlamentul 
Regatului Unit a petiției asociației Names' Action for Compensation in Europe (petiția 
Names), prin care se solicita transmiterea chestiunii de netranspunere prezumată de către 
guvernul britanic a Directivei 73/239/CE Curții de justiție a Comunităților Europene. 
Petiționarul explică faptul că respingerea petiției Names a avut loc înainte ca Președintele 
Parlamentului European să poată adresa o scrisoare cu privire la această chestiune Camerei 
Lorzilor conform deciziei adoptate după examinarea petițiilor Lloyds anterioare. Petiționarul 
susține că niciunul dintre demersurile realizate de asociația Names în cadrul instanțelor 
naționale, Comisiei Europene și Parlamentului European nu a avut ca efect transmiterea 
cazului către Curtea Europeană de Justiție pentru o procedură de întrebare preliminară privind 
netranspunerea prezumată de către guvernul britanic a Directivei 73/239/CE.  Petiționarul 
solicită Parlamentului European să îi ceară Comisiei Europene să reexamineze cazul său și să 
inițieze procedura de încălcare a dreptului Uniunii împotriva Regatului Unit.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010
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Comentariile Comisiei privind petiția

Chestiunea esențială ridicată de prezența petiție privește domeniul de aplicare al Directivei 
73/239/CE din 24 iulie 1973 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor 
administrative privind inițierea și exercitarea activității de asigurare generală directă, JO L 
228 din 16 August 1973 („directiva”).

Obiectivul directivei respective (și al directivelor ulterioare) este de a crea o piață unică în 
sectorul asigurărilor și de a permite asigurătorilor să își exercite activitatea, protejând în 
același timp și persoanele asigurate.

În trecut, Comisia a răspuns la o întrebare parlamentară cu solicitare de răspuns scris 
referitoare la sensul sintagmei „terți” și, în special, la tratamentul adecvat acordat acționarilor 
companiilor de asigurare și membrilor Lloyds of London în contextul directivei. În această  
privință, Comisia a precizat  că:

„Termenul terț este folosit în Directiva privind activitățile de asigurare pentru a desemna 
persoanele fizice sau juridice distincte de părțile unui contract de asigurare, și anume 
asigurătorul și asiguratul. Terții pot include, de exemplu, beneficiarii contractelor de 
asigurare pe viață, victimele accidentelor rutiere sau, în general, părțile care, deși sunt 
distincte de o societate de asigurări au relații cu aceasta.
Acționarii sunt proprietarii societăților de asigurări, în timp ce Lloyd's Names asigură 
aportul de capital pe baza căruia sunt subscrise riscurile și își asumă, practic, obligațiile de 
asigurare. Prin urmare, aceste două categorii participă la profitul și la pierderile societății 
de asigurare și sunt strâns legate de asigurător, identificându-se practic cu acesta.
Prin urmare, Comisia nu consideră că termenul „terț”, în sensul Directivei privind 
activitățile de asigurare, ar fi aplicabil acționarilor societăților de asigurare sau Lloyd's 
Names, care acționează în una din aceste două calități.  Desigur, ar putea exista cazuri în 
care astfel de acționari sau Lloyd's ar putea fi terți în sensul Directivei privind activitățile de 
asigurare, de exemplu în cazurile în care ar fi beneficiarii unui contract de asigurare sau 
victimele unui accident.” (Răspunsul Comisiei la întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-
2200/05).

Conform poziției adoptate anterior de Comisie, este evident că directiva nu conferă Names 
niciun drept. Aceasta este și abordarea adoptată de instanțele din Anglia.

Prin urmare, este necesar să se stabilească dacă alineatul (3) de la articolul 267 din TFUE 
(fostul articol 234 din TCE) a fost încălcat de Camera Lorzilor, prin faptul că nu a adresat în 
acest caz o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare CJE.

Conform jurisprudenței europene, obligația de a aplica dispozițiile de la alineatul (3) de la 
articolul 267 din TFUE nu există decât în condițiile următoare:
• întrebarea adresată este identică cu o întrebare care a făcut deja obiectul unei cereri de 
pronunțare a unei hotărâri preliminare CJE;
• întrebarea adresată nu este relevantă;
• dispoziția respectivă a fost deja interpretată de CEJ sau
• nu există îndoieli întemeiate cu privire la aplicarea corectă a dreptului comunitar.
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În cazul de față, dacă instanța națională a arătat că nu există îndoieli întemeiate, aceasta nu a 
luat în considerare chestiunea de a stabili dacă acest lucru va fi tot atât de clar pentru alte 
instanțe care se pronunță cu privire la aceeași chestiune. Prin urmare, în principiu, 
interpretarea aspectului respectiv din dreptul comunitar ar fi putut fi soluționată prin 
transmiterea chestiunii CJE.

Prin urmare, trebuie determinat dacă, în temeiul articolului 258 din TFUE (fostul articol 226 
din TCE), Comisia ar fi trebuit să adreseze chestiunea Curții.

În această privință, având în vedere vastele competențe discreționare ale Comisiei, aceasta 
obișnuiește să inițieze o acțiune în temeiul articolului 258 din TFUE privind încălcarea 
dispozițiilor de la alineatul (3) de la articolul 267 din TFUE numai atunci când există în mod 
manifest o problemă recurentă, o încălcare flagrantă sau o atitudine deliberată a instanțelor 
naționale.

În cazul de față și având în vedere circumstanțele specifice ale acestuia, nu există motive 
pentru inițierea unei acțiuni privind încălcarea dreptului Uniunii împotriva Regatului Unit. În 
speță:
- abordarea Camerei Lorzilor este, în opinia Comisiei, corectă;
- nu există o problemă recurentă, o încălcare flagrantă sau o atitudine deliberată a Camerei 
Lorzilor (sau a Curții Supreme, succesorul său recent), în acest domeniu; evident, Comisia va 
urmări evoluția situației și va reexamina necesitatea eventuală de a iniția o acțiune privind 
încălcarea dreptului Uniunii în cazul în care se confirmă existența unei probleme mai extinse, 
și
- Comisia și-a exprimat în mod explicit poziția cu privire la această chestiune în răspunsul 
adresat întrebării parlamentare (a se vedea mai sus).

Concluzii

Comisia consideră că prezenta petiție (precum și plângerea paralelă adresată de petiționar, tot 
în 2008, cu privire la aceeași chestiune) nu demonstrează o încălcare a dreptului Uniunii și, 
prin urmare, la 8 octombrie 2009 petiția acestuia a fost închisă. Comisia pentru petiții a fost 
deja informată oral cu privire la aceasta, precum și cu privire la poziția Comisiei, în cadrul 
reuniunii sale din 4 mai 2010.


